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CANYON-STYREN OCH -STYRSTAMMAR SAMT 
KOMBINERADE STYREN OCH STYRSTAMMAR

KÄRA CANYON-KUND!

Grattis till ditt köp av en CANYON-del. Du har gjort ett bra val. Vi på CANYON utvecklar 
våra produkter i Tyskland och testar och tillverkar dem med stor noggrannhet och 
passion för att kunna ge dig bästa möjliga produktions- och säkerhetsstandarder.

Om du har frågor om CANYON-produkter kan du vända dig till 
CANYON Bicycles GmbH Tel.: 0767-650 596
Karl-Tesche-Straße 12 SVERIGE@CANYON.COM
D-56073 Koblenz www.canyon.com

ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION

Som all högkvalitativ sportutrustning måste även delar från CANYON monteras 
noga och helst av CANYON Bicycle GmbH. Endast på så sätt kan optimal funktion och 
hållbarhet garanteras över lång tid. 

Den här bruksanvisningen kan inte förmedla all kunskap som en cykelmekaniker har. 
Alla kombinationsmöjligheter av cykelmodeller och delar skulle inte få plats även 
om bruksanvisningen vore lika tjock som ett lexikon. Därför koncentrerar sig den här 
bruksanvisningen på din nya del och den viktigaste informationen och de viktigaste 
varningarna.

Vi på CANYON rekommenderar dig därför att ta hjälp av en erfaren mekaniker från 
CANYON.

Kombinera och använd (om möjligt) endast CANYON-delar tillsammans. Endast på så 
sätt blir produktens funktion, belastbarhet och säkerhet optimal. Speciellt i fråga om 
styre och styrstam ska man aldrig kompromissa.

Vid kombinationer av delar från andra tillverkare ska du alltid informera dig och 
kontrollera mått och kompabilitet enligt informationen i denna bruksanvisning. Våra 
tillverkningstoleranser för kombinationer av delar övervakas noga under produktion 
och kvalitetskontroll för att monteringen ska underlättas och bli korrekt.

Bruksanvisningen innehåller viktig information om användning, skötsel, underhåll 
och montering.

Läs först den allmänna informationen i bruksanvisningen och därefter kapitlet med 
informationen om det nya CANYON-styret, den nya CANYON-styrstammen eller det 
nya kombinerade CANYON-styret och styrstammen. Därefter finns det inga hinder i 
vägen för en friktionslös montering och felfri användning.

Spara den här bruksanvisningen och lämna över den till den nya ägaren om du säljer, 
hyr ut eller på annat sätt lämnar över din CANYON-cykel eller CANYON-del.

Särskild hänsyn måste tas till CANYON-delar – precis som för alla lättviktsdelar. 
Kontrollera därför alltid att monteringen utförs noga och att delen används korrekt.

De material som används av CANYON – och då särskilt kolfiber (ibland även kallat CFK 
eller carbon) – är otroligt styva och hållbara, d.v.s. delarna klarar stor belastning och 
utmärker sig samtidigt med sin låga vikt. Man måste dock tänka på att detta material 
är relativt sprött och att CANYON-delar knappt deformeras förrän de bryts av.

En överbelastning av material kan orsaka skador som knappt går att se med blotta 
ögat eftersom det inte leder till deformeringar eller liknande skador som på metaller 
som t.ex. aluminium.

Efter en överbelastning, t.ex. efter en olycka, kan CANYON-delen plötsligt gå sönder. 
Detta kan leda till en vurpa som kan få allvarliga följder för din hälsa. Följ därför alltid 
kontrollinformationen i kapitlet med informationen om den aktuella CANYON-delen. 
För att en fortsatt säker användning ska kunna garanteras måste den aktuella delen 
kontrolleras av CANYON Bicycle GmbH. Rådfråga alltid CANYON i den här typen av 
fall.

CANYONs team önskar dig många sköna cykelturer och mycket nöje med din CANYON 
och CANYON-delarna!

FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN – KORREKT ANVÄNDNING

CANYON-styren och -styrstammar (1) samt kombinerade styren och styrstammar 
(2) är avsedda för användning på landsvägs- och triathloncyklar (d.v.s. tempolopp), 
cyclocrossar eller mountainbikes samt för typisk användning med dessa. Använd 
endast delarna enligt det tillåtna användningsområdet och i det angivna skicket.

Landsvägs- och triathloncyklar samt tempocyklar är endast konstruerade för 
användning på asfalterade eller liknande anlagda vägar med jämn yta.

Cyclocrossar är lämpliga för användning på den här sportens typiska banor, t.ex. på 
skogs- och grusvägar men inte för användning som all-mountain, enduro, downhill 
(DH), freeride, dual Slalom, downhill/freerideparker, hopp, dropp, etc.

Kategori 1
CANYON-delar i den här kategorin är konstruerade för cykling på anlagda vägar där 
hjulen hela tiden är i kontakt med marken. Detta är normalt sett landsvägscyklar 
med bockstyre eller rakt styre, triathlon- eller tempocyklar. Högsta vikt för cyklist 
inkl. packning får inte överstiga 120 kg. Denna max. tillåtna vikt kan under vissa 
omständigheter begränsas ytterligare på grund av rekommendationer från 
tillverkarna av delarna.

Mountainbikes är avsedda för att användas i typisk terräng där t.ex. långlopp och 
XC-lopp går av stapeln. På grund av sin konstruktion och utrustning är de däremot 
inte avsedda för användning på allmän väg. Före användning måste föreskriven 
utrustning monteras.

Kategori 2
CANYON-delar i kategori 2 klarar kraven för cyklarna i kategori 1 samt kan även 
användas på anlagda grusvägar och offroadbanor med lättare lutning där däcken 
då och då inte har kontakt med marken på grund av mindre hinder. Här ingår 
stadscyklar och cyclocrossar med bockstyre och cantilever- eller skivbromsar.

Kategori 3
CANYON-delar i den här kategorin klarar kraven för cyklarna i kategori 1 och 2, och är 
dessutom lämpliga för tuff och icke-anlagd terräng. Dessa cyklar kan även användas 
för sporadiska hopp med en max. höjd på ca 60 cm. Men även sådana hopp kan 
leda till att man landar fel så att belastningen på cykeln förhöjs och både cykel och 
cyklist skadas. Mountainbikes med stelt bakparti och heldämpade cyklar med kort 
fjädringsväg återfinns i denna kategori.

Kategori 4
CANYON-delar i denna kategori klarar kraven i kategori 1-3. Dessutom lämpar de sig 
för en mycket tuff och svår terräng med kraftig lutning och de högre hastigheterna 
som följer med detta. Regelbundna, mindre hopp med en säker cyklist utgör inget 
problem för dessa cyklar. Regelbunden och längre tids användning på North Shore-
banor och i cykelparker rekommenderas däremot inte. Dessa cyklar ska kontrolleras 
efter varje cykeltur med hög belastning. Heldämpade cyklar med medellång 
fjädringsväg är typiska för den här kategorin.

Kategori 5
Detta användningssätt avser mycket avancerad och svår, extremt lutande terräng 
där endast tekniskt skickliga och mycket vältränade cyklister kan cykla. Stora hopp 
i mycket höga hastigheter samt intensiv användning i speciella cykelparker eller 
downhillbanor är typiska för den här kategorin. Det är mycket viktigt att dessa 
CANYON-delar och cyklar kontrolleras noga efter varje cykeltur i sådan terräng. 
Små skador kan leda till att delarna kollapsar även vid lägre belastning. Se också 
till att säkerhetsrelevanta delar byts ut regelbundet. Vi rekommenderar att speciell 
skyddsutrustning används. Heldämpade cyklar med lång fjädringsväg men även 
dirtcyklar ingår i den här kategorin.

Ändra aldrig styre, styrstammar eller kombinerade styren och 
styrstammar från CANYON. Såga aldrig av och fila eller borra aldrig hål 

i CANYON-delar. Detta skulle skada strukturen och garantin gäller då inte 
heller.

i Läs även specifikationerna på vår webbplats www.canyon.com

CANYON-styrstammar och kombinerade styren och styrstammar är 
endast avsedda för användning tillsammans med ogängade s.k. 

Aheadset®-styrlager. Användning i kombination med gängade gafflar kan leda 
till att de plötsligt går sönder och därigenom till en vurpa med oanade 
konsekvenser.

Kontrollera att din CANYON-del eller cykel är inställd så att du alltid når 
bromsreglagen eller bromsreglagen/växelreglagen. Beakta att du inte 

når bromsreglagen lika snabbt när du använder barends som är godkända av 
CANYON. Detsamma gäller även om du använder en tempobåge.

Precis som för barends kräver montering av ett tempobåge CANYONs 
godkännande. Montera aldrig styrtillbehör som inte är godkända av 

CANYON. Olämpliga styrtillbehör kan leda till att styret går sönder. Olycksrisk.

i Se även vår ständigt uppdaterade webbplats www.canyon.com. Där 
visas modellernas användningsområde grafiskt.

Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att vända dig till CANYONs 
servicehotline 0767-650 596.

Låt CANYONs service undersöka och vid behov byta ut eller reparera CANYON-styren, 
-styrstammar eller kombinerade styren och styrstammar samt hela cykeln efter stora 
belastningar som t.ex. en olycka eller vurpa för din egen säkerhet.

I följande fall bör du inte fortsätta använda cykeln utan kontakta CANYONs 
servicehotline 0767-650 596:

 CANYON-styren, -styrstammar eller kombinerade styren och styrstammar ger 
ifrån sig knackade eller knarrande ljud.

 CANYON-styren, -styrstammar eller kombinerade styren och styrstammar har 
yttre skador som repor, sprickor, bucklor, missfärgningar, etc.

Låt fackpersonal kontrollera skadorna noga och byt vid behov CANYON-delarna.

Tempobåge får endast användas med CANYONs godkännande. Om du 
vill använda en tempobåge måste du först kontakta CANYONs 

servicehotline 0767-650 596.

CANYON-delar är konstruerade för en maximal vikt på 110 kg inklusive 
packning, t.ex. en ryggsäck. Kontrollera din cykels viktbegränsningar.

Använd endast CANYON-delen eller CANYON-cykeln enligt korrekt 
användning. Vid annan typ av cykling, för hög vikt eller liknande finns 

det risk för att delen eller cykeln inte klarar av belastningarna och går sönder. 
Olycksrisk!

FÖRE VARJE CYKELTUR

Innan du cyklar måste du kontrollera CANYON-cykeln eller -delen på följande 
punkter:

1. Kontrollera att styrstammen är korrekt monterad på gaffelröret och att styret 
är korrekt monterat i styrstammen. Mer information finns i kapitlen ”Montera 
CANYON-styrstammar och kombinerade styren och styrstammar” och 
”Montera och ställa in CANYON-styre”.

2. Kontrollera att styrlagret inte glappar och går lätt (3). Gör en funktionskontroll 
enligt beskrivningen i kapitlet ”Ställ in Aheadset®-styrlager”.

3. Kontrollera att broms- och växelreglage är korrekt monterade. Provbromsa när 
cykeln står stilla genom att trycka in bromsreglaget med kraft mot styret (4). 
Fälgbromsarnas bromsbelägg måste ligga an helt mot fälgkanten. De får inte 
beröra däcken. Det ska inte gå att trycka in reglaget helt mot styret! 

 På skivbromsar måste hjulet bromsas helt även om reglaget bara trycks in 
med låg handkraft och avståndet mellan reglage och styre är stort. Olja eller 
bromsvätska får inte komma ut ur systemet och i kontakt med bromsskivan. 
Följden blir att bromskraften och bromseffekten sjunker. 

 Mer information finns i kapitlet ”Bromssystem” i CANYON-cykelhandboken 
eller i ett kapitel med liknande namn i den allmänna bruksanvisningen för 
cykeln.

4. Gör övriga kontroller enligt kapitlen ”Före första cykelturen” och ”Före varje 
cykeltur” i CANYON-cykelhandboken eller i ett kapitel med liknande namn i den 
allmänna bruksanvisningen för cykeln.

Använd inte CANYON-cykeln eller -delen om det är fel på någon av de 
här punkterna! Ett fel på cykeln eller delen kan leda till svåra olyckor! 

Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att vända dig till CANYONs 
servicehotline 0767-650 596 eller din cykelhandlare.

Felaktigt stängda skruvförband kan leda till att CANYON-cykelns delar 
lossnar. Följden blir svåra vurpor och skador!

CANYON-delen eller CANYON-cykeln eller cykeln från en annan 
tillverkare utsätts för kraftiga påfrestningar från marken och de krafter 

som du överför till cykeln. På grund av de här dynamiska belastningarna 
utsätts de olika delarna för slitage och utmattning. Kontrollera regelbundet 
om cykeln har slitage, repor, skeva delar, missfärgningar eller småsprickor. 
Delar vars livslängd är överskriden kan gå sönder utan förvarning.

Tänk på att stoppsträckan blir längre om du cyklar med en tempobåge 
(landsvägs-/triathloncykel) eller barends (MTB). Du måste då först 

flytta händerna till bromsreglagen.

i Lämna regelbundet in cykeln till CANYONs service eller din 
cykelhandlare för kontroll och byte av bristfälliga delar.

i Läs CANYON-cykelhandboken eller den allmänna bruksanvisningen för 
cykeln innan du tar din första cykeltur!

INFORMATION OM KOLFIBER

Särskild hänsyn måste tas till alla CANYON-produkter av kolfiber som är fiberarmerad 
konstharts eller härdplast, även kallat carbon eller CFK.

Kolfiber är ett fast material som gör det möjligt att tillverka delar som klarar stor 
belastning som samtidigt har en låg vikt.

Observera att kolfiber inte deformeras vid en överbelastning – som metall – även 
om den inre fiberstrukturen kan vara skadad. En skadad CANYON-kolfiberdel kan vid 
fortsatt användning plötsligt och utan förvarning gå sönder och orsaka en vurpa som 
kan få oanade konsekvenser.

Om en CANYON-kolfiberdel har utsatts för den här typen av höga belastningar 
rekommenderar vi att delen eller ännu hellre hela cykeln lämnas till CANYON för 
kontroll. CANYON kan kontrollera den skadade cykeln och vid behov byta defekta 
delar. Vid behov kan din cykelhandlare direkt ta kontakt med CANYONs service för 
att klargöra eventuella frågor.

Skadade CANYON-kolfiberdelar får av säkerhetsskäl aldrig repareras! Byt genast ut 
skadade delar och se till att den inte kan fortsätta användas. Förstör delen så att 
andra inte kan fortsätta använda den.

Delar av kolfiber får aldrig utsättas för höga temperatur som t.ex. vid 
en pulverlackering eller brännlackering. Värmen som krävs kan förstöra 

delen. Undvik även förvaring i bilar vid kraftig solstrålning och förvaring i 
närheten av värmekällor.

Delar av kolfiber har, som alla delar av lättviktsmaterial, endast en begränsad 
livslängd. Byt därför ut styren, styrstammar och kombinerade styren och styrstammar 
från CANYON med jämna mellanrum (minst vartannat år) i förebyggande syfte även 
om de inte har varit utsatta för en olycka eller liknande.

Kontrollera att det inte finns fett eller andra smörjmedel i infästningsområdet när 
delar med kolfiber ska monteras! Fettet tränger in i ytan på CANYON-kolfiberdelen 
vilket leder till minskad friktion så att klämförband inte fäster ordentligt. CANYON-
kolfiberdelar som har fettats in en gång kan eventuellt aldrig klämmas fast säkert 
igen! 

Använd CANYON-monteringspasta för kolfiber (5) vid montering av CANYON-delar så 
att friktionen vid infästningsområdet blir optimal. På så sätt kan man använda låga 
och därigenom skonsamma åtdragningsmoment för skruvar.

Om CANYON-kolfiberdelar på cykeln ger ifrån sig knackande ljud eller 
om delarna har yttre skador som repor, sprickor, bucklor, 

missfärgningar, etc. får delen eller cykeln inte användas förrän de aktuella 
delarna har bytts ut. Efter hög belastning, olyckor eller kraftiga stötar måste de 
aktuella delarna bytas eller kontrolleras av CANYON.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Rengör styre, styrstam, handtag och styrlinda från CANYON regelbundet med vatten 
och en mjuk trasa. Använd vid behov tvål utan slipande partiklar för att ta bort 
smuts. Hårt sittande smuts som olja eller fett på fasta ytor kan tas bort med hjälp av 
vanligt diskmedel upplöst i varmt vatten. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel 
som aceton, trikloretylen eller metylen eftersom dessa kan angripa lack och material.

Applicera vanligt hårdvax på alla ytor (undantag: bromsytor och sadlar) när CANYON-
delen är helt torr. Polera CANYON-delen efter att vaxet har torkat. På så sätt förblir 
styren, styrstammar och kombinerade styren och styrstammar snygga under många år.

Kontrollera att polermedel, fett eller olja inte hamnar på fälgkanterna 
eller bromsskivorna. Detta kan leda till att bromseffekten försämras 

och bromsarna till och med blir helt verkningslösa.

! Var uppmärksam när du rengör CANYON-cykeln eller cykeln från annan 
tillverkare och CANYON-delarna och kontrollera om det finns sprickor, 

repor, bucklor, deformeringar eller missfärgningar av materialet. Kontakta 
CANYONs servicehotline 0767-650 596 vid tveksamheter och byt genast ut 
skadade delar.

! Förvara aldrig CANYON-styren, -styrstammar och kombinerade styren 
och styrstammar i direkt solljus och vid höga temperaturer.

! Rengör aldrig delar från CANYON med aggressiva medel som 
tvättbensin, thinner, etc.

UNDERHÅLL

Kontrollera åtdragningsmomentet för alla skruvar efter 10 till 30 mil eller 10 till 
20 timmars användning. Dra vid behov åt skruvarna stegvis upp till det max. 
åtdragningsmoment som anges av CANYON. Kontrollera däremellan med jämna 
mellanrum att CANYON-delen är korrekt monterad. Överskrid inte CANYONs angivna 
max. åtdragningsmoment. Skruvförbanden måste kontrolleras på nytt ca var 200:e 
mil eller 100:e timmes användning!

Kontrollera även att handtag samt växel- och bromshandtag är korrekt monterade.

i Max. åtdragningsmoment är angivet på delarna.

Lossade eller för kraftigt åtdragna skruvförband kan leda till en olycka!

ALLMÄN MONTERINGSINFORMATION OCH KOMPABILITET

I allmänhet är montering av styrstam, styre, handtag och kombinerade styren och 
styrstammar ett arbete för en erfaren cykelmekaniker. Dessa arbetssteg bör för 
din egen säkerhet endast utföras av CANYON eller en erfaren cykelmekaniker. All 
information nedan måste alltid beaktas. Om föreskrifterna inte följs kan cykeln eller 
dess delar gå sönder och följden bli en svår vurpa eller skador.

! Även montering av delar som inte passar ihop kan leda till att 
skruvförband går sönder och följden bli en svår vurpa.

Vi rekommenderar att styrstam och styre alltid används tillsammans, d.v.s. från 
CANYON eftersom CANYON-delarna är anpassade till varandra, kontrollerade och 
godkända.

Om du bestämmer dig för att använda en del från en annan tillverkare och kombinera 
denna med en CANYON-del måste bruksanvisningen kontrolleras noga. Kontrollera 
de exakta måtten så att passformen stämmer och användningen blir tillförlitlig med 
CANYON-delar.

CANYON Bicycle GmbH ansvarar inte för problem eller skador som är resultatet av en 
kombination av CANYON-delar med delar från en annan tillverkare.

Kontrollera före monteringen om det finns vassa kanter eller grader vid gaffelns 
infästningsområden, styrlagret, styrstammen, styret och eventuella, godkända 
tempobågar eller barends.

Använd inte delar som har grader eller vassa kanter. Låt CANYON kontrollera delar 
med vassa kanter eller grader (oavsett tillverkare). CANYON Bicycle GmbH kan avgöra 
om felet kan åtgärdas eller om delen måste bytas ut.

ANVÄNDA CANYON-MOMENTNYCKELN ELLER EN HÖGKVALITATIV 
MOMENTNYCKEL

För att montera ihop två delar så säkert som möjligt anser vi på CANYON att en 
momentnyckel (6) måste användas.

Om max. åtdragningsmoment överskrids vid klämskruvarna (t.ex. styrstammen) 
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 CANYON-momentnyckeln.
 För in insexnyckeln helt i skruvhuvudet.
 Vrid långsamt med handtaget på momentnyckeln. När skruven stannar, 

flyttar sig visaren på skalan. Stoppa vridrörelsen när visaren står på angivet 
åtdragningsmoment.

 Kontakta CANYON om du inte har tillgång till en högkvalitativ momentnyckel.

Delar där kompabiliteten är ifrågasatt får inte användas. Kontakta 
CANYONs servicehotline 0767-650 596 om du är osäker.

Skadade CANYON-delar får under inga omständigheter fortsätta 
användas! Vi rekommenderar att delen byts ut vid tveksamheter. 

Använd inte cykeln förrän delen har bytts ut.

! Använd CANYON-monteringspasta för kolfiber på infästningsytorna för 
att öka friktionen och därigenom få en tillräcklig klämkraft.

ANVÄND CANYON-MONTERINGSPASTA

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

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

CANYON-monteringspasta (5) minskar risken för att kolfiberstrukturen förstörs 
genom att klämkraften kan reduceras. Dessutom stoppar det ofta förekommande 
knackningar vid infästningsområdena. Därutöver garanterar det maximalt skydd 
mot korrosion och förhindrar även effektivt korrosion vid fuktiga förhållanden. 

CANYON-monteringspasta kan användas för alla kolfiber- och aluminiumförband. 
Den är perfekt för detta syfte eftersom den inte härdar.

Ta bort smuts och smörjmedelsrester från de aktuella ytorna innan du applicerar 
CANYON-monteringspasta. Använd en pensel eller en lädertrasa och stryk ett tunt 
och jämnt lager av CANYON-monteringspasta på de rena ytorna. 

Montera därefter delarna enligt anvisningarna. 

Använd CANYON-momentnyckel eller en högkvalitativ momentnyckel och 
överskrid aldrig max. föreskrivna åtdragningsmoment. Ta bort överflödig CANYON-
monteringspasta och stäng påsen noga.

LAGSTADGAD REKLAMATIONSRÄTT

Enligt europeisk konsumenträtt har du som köpare full lagstadgad reklamationsrätt 
inom de första två åren efter köpet. Enligt denna lag ansvarar CANYON Bicycles GmbH 
för att delen från CANYON inte har några fel som påverkar värdet eller duglighet.

i Den europeiska köpgarantin gäller endast i länder där europeisk 
lagstiftning tillämpas. Fråga CANYON Bicycles GmbH vad som gäller i 

ditt land.

En förutsättning för att den lagstadgade reklamationsrätten ska kunna åberopas 
är korrekt användning (se kapitlet ”Före första cykelturen – korrekt 
användning”).

Exkluderat från garantin är skador orsakade av slitage (på styrlindor och handtag), 
vårdslöst handhavande (dålig skötsel, dåligt underhåll, lagerglapp), vurpor, 
överbelastning på grund av för hög last, felaktig montering resp. behandling samt 
förändring av CANYON-delen. 

Följ all monteringsinformation exakt (speciellt information om åtdragningsmoment), 
underhållsinformation och övrig information från produkttillverkare vars produkter 
används tillsammans med CANYON-produkterna.

Följ angivna procedurer för beteende och kontroll samt all information för byte av 
säkerhetsrelevanta delar, t.ex. vid missfärgningar eller sprickor, etc.

Spara alla bruksanvisningar för säkerhetsrelevanta delar för senare referens.

Kontakta CANYONs servicehotline 0767-650 596 som gärna och kompetent besvarar 
alla frågor angående teman i denna bruksanvisning.

Vid en brist eller en garantifråga ska du kontakta CANYON. Du måste kunna visa upp 
kvittot för att vi ska kunna bedöma ditt fall.

INFORMATION OM SLITAGE

Cykeldelar utsätts naturligt för slitage som beror på skötsel, underhåll, cykelns 
användning och miljöfaktorer som UV-ljus, regn, lera, damm och sand.

Vissa CANYON-delar behöver regelbundet skötsel och underhåll. Men även vid 
perfekt underhåll blir alla delar förr eller senare – beroende på användning och 
omgivning – oanvändbara. 

Följande CANYON-delar i styrområdet påverkas av funktionsbetingat slitage och 
omfattas inte av reklamationsrätten och garantin:
Handtag (grepp) och styrlinda påverkas av tryck, slitage och smuts.

i För övriga delar, se CANYON-cykelhandboken eller den allmänna 
bruksanvisningen för cykeln från cykeltillverkaren.

GARANTI

Vi lämnar en garanti på två år från försäljningsdatum för våra styren och styrstammar. 
Därutöver har vi ett program för Crash Replacement.

Vår garanti gäller från försäljningsdatum och gäller endast för den första köparen 
av delen. Garantin omfattar inte skador på lacken. Vi förbehåller oss rätten att laga 
skadade delar eller byta dem mot en nyare modell. Detta är den enda garantin. Extra 
kostnader som för transport, montering etc. ingår inte. 

Garantin omfattar inte skador som orsakats av felaktig eller icke-avsedd användning 
som t.ex. vårdslöshet (dålig skötsel och dåligt underhåll), vurpor, överbelastning 
samt förändringar på styret eller styrstammen genom montering eller ombyggnad 
av andra delar. Garantin gäller inte vid hopp eller annan form av överbelastning.

CANYON-delar är exklusiva, högklassiga lättviktskonstruktioner. Var 
professionell i hanteringen av materialet. Felaktig användning, 

felaktig montering eller bristande underhåll kan göra CANYON-delen osäker. 
Olycksrisk!

CRASH REPLACEMENT

Vid olyckor eller svåra vurpor kan ramen, styre, styrstam och gaffeln utsättas 
för mycket starka krafter, vilket kan leda till skador som påverkar cykelns 
funktionsduglighet. Med Crash Replacement (CR) erbjuder vi dig möjligheten att 
byta ut din skadade CANYON-del till ett kraftigt reducerat pris. Detta erbjudande 
gäller upp till tre år efter försäljningsdatum. Du får delen eller en likvärdig del, d.v.s. 
styre, styrstam, gaffel eller ram (utan övriga delar som t.ex. sadelstolpe, framväxel 
eller dämpare).

Denna service är begränsad till förstagångsägaren och till skador som medför att 
cykeln inte kan användas. Vi förbehåller oss rätten att vägra vidta serviceåtgärder om 
vi anser att cykeln har skadats på ett icke-tillbörligt sätt.

Vänd dig till vår serviceavdelning om du vill ta denna service i anspråk 0767-650 596.

Mer information finns på vår webbplats www.canyon.com

CANYON Bicycles GmbH Tel.: 0767-650 596
Karl-Tesche-Straße 12 SVERIGE@CANYON.COM
D-56073 Koblenz www.canyon.com

INFORMATION OM MONTERING OCH KOMPABILITET

CANYON rekommenderar i allmänhet att endast använda en CANYON-styrstam 
tillsammans med ett CANYON-styre.

Om du trots detta på egen risk vill kombinera på ett annat sätt måste du kontrollera 
att den aktuella delen har en passande klämdiameter för CANYON-styrstammen eller 
-styret. 

CANYON-styren har ett klämmått på 31,8 mm (7). CANYON-styre för landsvägscyklar 
och mountainbikes finns i olika bredder och vinklar (på landsvägscyklar ”Reach” och 
på MTBs ”Rise”). Såga aldrig av CANYON-styren.

De flesta gaffelrör är 1 1/8” (28,6 mm) eller 1 1/4” (31,8 mm). CANYON-styrstammar 
är anpassade till detta.

i Kontrollera måtten för CANYON-styren och -styrstammar på 
webbplatsen www.canyon.com under ”Tillbehör”.

Använd endast MTB-broms- och växelreglage med symmetriska klämmor (8).

Barends får endast monteras om de har godkänts av CANYON. Även barends måste 
ha symmetrisk klämning. Kontakta CANYONs servicehotline 0767-650 596 för att ta 
reda på om önskad typ är kompatibel.

Tempobågar får endast monteras om de har godkänts av CANYON. Även tempobågar 
måste ha symmetrisk klämning. Kontakta CANYONs servicehotline 0767-650 596 för 
att ta reda på om önskad typ är kompatibel.

Asymmetriska klämmor eller handtag som dras fast i en punkt etc. kan 
skada CANYON-styren. Risk för materialbrott!

Använd alltid CANYON-monteringspasta i infästningsområdena för att 
få bästa möjliga klämning med lägsta möjliga åtdragningsmoment.

Kontrollera senast vid demonteringen innan ett nytt CANYON-styre ska 
monteras på en befintlig styrstam om det gamla styret har repor, 

slitage eller bucklor. Skador vid klämområdet tyder på dålig bearbetning eller 
felaktig konstruktion hos styrstammen i dessa områden. Styre och styrstam 
från CANYON bör alltid monteras tillsammans.

MONTERA CANYON-STYRSTAMMAR OCH CANYON-
KOMBINERADE STYREN OCH STYRSTAMMAR

CANYON-styrstammar från (9) kan monteras i två riktningar. Genom att vrida de här 
s.k. flipflopmodellerna kan styret monteras i olika höjder.

Kontrollera att CANYON-styrstammen som valts för gaffeln har en passande 
klämdiameter (10)!

Om CANYON-styrstammen ska bytas på en gaffel med kolfiberrör ska klämområdet 
på gaffeln kontrolleras med avseende på bucklor eller slitage. Fråga CANYON om 
gaffeln måste bytas ut om det finns synliga skador.

Kontrollera att infästningsområdet är helt fritt från fett om kolfiber ska monteras. 
Öppna ett av hörnen på CANYON-monteringspastan. Tryck ut lite monteringspasta 
och stryk på tunt med CANYON-monteringspasta (11) på både hålet i styrstammen 
invändigt och infästningsområdet på gaffelröret.

Smörj in gängan och runt hålen på skruvarna för gaffelrörets infästning med 
högkvalitativt fett (12). Se till att smörjmedlet inte hamnar på infästningsområdets 
ytor.

Skjut på CANYON-styrstammen på gaffeln (13). Detta ska gå att göra utan kraft men 
samtidigt får styrstammen inte glappa på gaffeln.

Beroende på gaffelrörets längd och önskad position för styrstammen måste spacers 
(distanser) (14) placeras över styrlagret på gaffelröret och/eller på styrstammen. 
Max. tillåten höjd för spacers är normalt sett 30 mm.

Spacers finns olika höjder. Spacers ska staplas i höjd så att gaffelröret slutar 2 till 3 
mm under styrstammens överkant (15).

Kontrollera att gaffelröret stöttas mot tillräcklig längd i styrstammen och att 
det slutar max. 3 mm under överkanten på CANYON-styrstammen. Detta ger en 
tillförlitlig infästning när klämskurvarna på gaffelrörets klämma är åtdragna med 
föreskrivet åtdragningsmoment.

Om önskad styrhöjd gör att CANYON-styrstammen sitter djupare på gaffelröret, 
sticker gaffelröret upp ur styrstammen. Skjut på spacers uppe på röret för att 
kontrollera positionen och att gaffelröret slutar 2 mm under spacerns överkant. 
Efter provcykling måste röret, speciellt på kolfibergafflar, kapas av en erfaren 
cykelmekaniker, helst av CANYON.

Skruvarna på CANYON-styrstammar dras åt i bestämda riktningar för att optimera 
klämningen (16). Tillämpa alltid den här inskruvningsriktningen.

Dra bara åt skruvarna lite grann (17), om du ska montera styret efteråt. Ofta behöver 
man justera styrlagret (se kapitlet ”Ställa in Aheadset®-styrlager”).

Avståndet från överkanten på CANYON-styrstammen till överkanten på 
gaffelröret får inte överskrida 3 mm. Endast på så sätt bli klämningen 

säker.

Följ max. spacerhöjd på 30 mm och stapla aldrig mer än 5 mm spacers 
över styrstammen om gaffeln har ett rör av kolfiber.

i CANYON-styrstammar är flipflopmodeller och kan därför monteras 
riktade neråt eller uppåt.

MONTERA OCH STÄLLA IN ETT CANYON-STYRE

Observera att det på kombinerade CANYON-styren och styrstammar inte går att 
ställa in styrets position till styrstammen. På normala styren går detta.

Fäst en passande bit i fästet på CANYON-momentnyckeln. Skruva ut styrstamskåpans 
klämskruvar och ta av kåpan.

Öppna ett av hörnen på CANYON-monteringspastan. Tryck ut lite monteringspasta. 
Stryk på tunt med CANYON-monteringspasta på både infästningsområdet på 
CANYON-styret samt styrstammens lock och stomme vid klämman (18+19).

Montera det nya CANYON-styret så att det sitter centrerat i styrets infästningsområde 
(20) och styret sticker ut lika mycket på båda sidor av styrstammen. Mittpositionen 
känner du igen på markeringarna på styret.

Om styret måste skjutas in i hålet på styrstammen med kraft eller om delarna 
glappar kan du kontakta CANYONs servicehotline 0767-650 596 för att klargöra om 
de två delarna kan användas tillsammans.

CANYON rekommenderar att endast använda CANYON-styren i CANYON-
styrstammar.

Mountainbikestyren monteras så att styrets böjning ger en naturlig ergonomisk 
handposition, d.v.s. det är lätt böjt bakåt. Handlederna ska vara avslappnade och 
inte vinklade utåt för mycket.

På ett landsvägscykelstyre ska bockstyrets nedre del vara ungefär parallell med 
marken eller peka nedåt lite grann.

En position som passar i de flesta fall känns igen på att markeringarna på CANYON-
styret ligger på en linje med markeringarna på CANYON-styrstammen (21).

Kontrollera styrstammens lock. Logotypen måste sitta åt rätt håll (21).

Dra åt skruvarna på styrfästet några varv med fingrarna. Skruvarnas gängor 
och huvud ska vara insmorda med fett (22). Se till att fettet inte hamnar på 
infästningsområdet. Dra åt skruvarna på CANYON-styrstammar med en exakt 
passande insexnyckel med några varv. Dra sedan endast åt de båda övre skruvarna 
tills klämskåran upptill är helt stängd (23).

Alternativ 1: Dra åt CANYON-Aheadset®-styrstammar med frontlock (24)
 Dra åt de båda övre skruvarna (pos. 1+2) lite grann (1 Nm). Skåran ska då 

stängas och den främre kåpan ska ligga an helt. För detta måste eventuellt de 
båda nedre skruvarna (pos. 3+4) lossas lite grann.

 Dra sedan åt de båda nedre skruvarna (pos. 3+4) enligt uppgifterna på 
styrstammen (5 eller 8 Nm).

 Dra därefter åt de båda övre skruvarna (pos. 1+2) på nytt enligt uppgifterna på 
styrstammen.

Alternativ 2: Dra åt konventionella Aheadset®-styrstammar med frontlock 
(25)
 Dra åt klämskruvarna på styrstammens locks jämnt och korsvis tills styret är 

fastklämt.
 Kontrollera om skåran mellan styrstammens lock och stomme är lika stor vid 

sidorna och uppe och nere. Lossa vid behov klämskruvarna på nytt och dra åt 
dem jämnt.

Kontrollera om broms- och växelreglagen eller bromsreglagen har grader eller 
vassa kanter. Använd aldrig broms- och växelreglage med grader eller vassa kanter 
eftersom dessa kan skada eller orsaka bucklor på CANYON-styren.

Använd inte delarna om du upptäcker grader eller vassa kanter. Låt vid behov 
CANYON kontrollera delarna och fastställa om felet kan åtgärdas eller om de måste 
bytas ut.

Lossa klämskruvarna så mycket som möjligt innan du för på broms- och växelreglage 
på styret. På vissa MTB-bromsreglage kan en del av klämman fällas upp eller tas av.

På växel- och bromsreglage på landsvägscyklar (Dual Control, Ergopower eller 
DoubleTap) ska klämman demonteras helt från reglagestommen (26).

Skjut försiktigt på klämman på styret (27) och montera därefter reglagestommen 
på nytt på klämman.

Dra först åt skruvarna lite grann så att reglagen fortfarande kan flyttas. Ställ reglagen 
i önskad position. Dra inte åt dem med max. tillåtet åtdragningsmoment förrän de 
har riktats.

MOUNTAINBIKE – STÄLLA IN VÄXEL- OCH BROMSREGLAGE

Lossa skruvarna på reglageklämmorna med två till tre varv. Skruvarna behöver inte 
skruvas ut helt. Flytta de lossade reglagen på CANYON-styret så att de pekar nedåt 
lite grann. Sätt dig på sadeln och placera fingrarna på bromsreglaget.

Kontrollera att handen bildar en rak linje med underarmen (28). Kontrollera också 
att du når bromsreglaget med pek- och långfingret (29). Den första leden på de båda 
fingrarna ska kunna nå runt reglaget utan att reglaget är intryckt. Eventuellt måste 
broms- och växelreglaget justeras lite mot handtaget på styret (30). Alternativt 
måste avståndet till bromsreglaget justeras enligt tillverkarens rekommendationer.

Anpassa växelreglaget på önskat sätt och dra åt klämskruvarna på broms- och 
växelreglaget med rekommenderat åtdragningsmoment. Överskrid aldrig 
åtdragningsmomentet som tillverkaren av bromsreglaget angett eftersom 
bromsreglagen då kan skada CANYON-styret.

Kapa aldrig CANYON-mountainbikestyren genom att såga av dem i 
ändarna eftersom styret är förstärkt vid infästningsområdena för 

växel- och bromsreglagen. Välj istället ett styre med anpassad bredd och höjd 
vid behov.

LANDSVÄGSCYKEL/CYCLOCROSS – STÄLLA IN BROMS- OCH 
VÄXELREGLAGE

Lossa skruvarna på reglageklämmorna med två till tre varv. Skruvarna behöver 
inte skruvas ut helt. Vrid och flytta reglagen på CANYON-styret så att det övre 
gripområdet på broms- och växelreglaget är vågrätt. Undersidan av bromsreglaget 
är ungefär jämn med den raka delen på den nedre delen av styret eller slutar strax 
ovanför (31). Rikta reglagen i färdriktning rakt fram (32).

Kontrollera också att du når bromsreglaget med pek- och långfingret. Den första 
leden på de båda fingrarna ska kunna nå runt reglaget utan att reglaget är intryckt. 
Eventuellt måste broms- och växelreglaget flyttas lite grann på styret. Eller avståndet 
till bromsreglaget måste justeras enligt tillverkarens rekommendationer.

Applicera CANYON-monteringspasta i infästningsområdet när positionen är 
bestämd. Vrid klämskruvarna på broms- och växelreglaget med angivet max. 
åtdragningsmoment (33).

Överskrid aldrig åtdragningsmomentet som tillverkaren av bromsreglaget angett 
eftersom bromsreglagen då kan skada CANYON-styret.

Vrid aldrig reglagen på styret efter att fästskruvarna har dragits åt. Om du gör detta 
repas ytorna, finishen förstörs och materialet riskerar att skadas.

Beakta alltid värdena som är angivna på delarna. Om det finns olika 
värden är det nedre värdet övergränsen för åtdragningsmomentet. 

Kontrollera avslutningsvis alltid att delen är korrekt åtdragen.

Ändra eller korta aldrig CANYON-styren och -styrstammar eftersom 
styret och styrstammen kan förstöras och detta i sin tur leda till en 

allvarlig olycka vid cykling. Alla ändringar av en CANYON-del leder dessutom 
till att garantin inte längre gäller.

i Läs bruksanvisningarna för alla delar från andra tillverkare innan du 
utför något arbete.

STÄLLA IN AHEADSET®-STYRLAGER

Inställning av styrlagret är ett arbete för en erfaren cykelmekaniker. Detta arbetssteg 
bör endast utföras av cykeltillverkaren eller en auktoriserad cykelhandlare.

Om du ändå ska utföra dessa inställningsarbeten måste du först läsa kapitlet 
”Styrlager” i CANYON-cykelhandboken eller i ett kapitel med liknande namn i 
den allmänna bruksanvisningen för cykeln eller från tillverkaren av styrlagret. Tänk 
på att detta kräver speciella verktyg t.ex. CANYON-momentnyckeln eller en annan 
högkvalitativ momentnyckel.

 Kontrollera om styrlagret glappar (3) genom att hålla fingrarna runt den övre 
styrlagerskålen.

 Belasta sadeln med överkroppen, tryck in frambromsen med den andra handen 
och flytta din CANYON-cykel fram och tillbaka med mycket kraft.

 Om lagret glappar märker du hur den övre skålen förskjuts i förhållande till den 
nedre.

 En annan variant är att lyfta framhjulet lite från marken och släppa det. Om 
lagret glappar hörs ett klapprande eller knackande ljud.

 Lyft upp ramen med en hand tills framhjulet inte har någon kontakt med 
marken om du vill kontrollera att lagret går lätt. För styret från vänster till höger. 
Framhjulet måste gå att vrida utan kraft från vänster till höger anslag utan att 
haka fast. Om styret pekar rakt fram och du trycker lätt på det måste det vridas 
av sig självt (34).

Om något inte stämmer, måste styrlagret justeras.

ALTERNATIV 1: I-LOCK-STYRLAGER

Detta system kännetecknas av att styrstammen kläms fast utanpå det ogängade 
gaffelröret. Styrstammen är en viktig del av styrhuvudslagret. Infästningen fixerar 
lagrets inställning. Till skillnad från det ofta förekommande Aheadset®-systemet, 
justeras lagret när styrstammen är monterad.

 Använd CANYON-momentnyckeln och kontrollera att klämskruvarna på sidan 
av styrstammen är åtdragna med de åtdragningsmoment som anges (35). Det 
maximala åtdragningsmomentet får aldrig överskridas.

 Dra försiktigt åt gängstiftet på lagerkåpan med en 2 mm insexnyckel medurs. 
Börja med ett kvarts varv.

 Kontrollera spelet enligt beskrivningen ovan. Lagret får inte spännas för hårt.
 Dra åt ytterligare ett kvarts varv vid behov och kontrollera på nytt.
 Ställ dig avslutningsvis framför din CANYON-cykel för kontrollen och håll fast 

framhjulet mellan benen.
 Ta tag i bromshandtagen på styret och försök vrida på det. Försök även att vrida 

styret nedåt.
 Om styret eller styrstammen flyttas ska skruvarna lossas, komponenten 

riktas upp igen och styrstamsklämskruvarna dras fast med rekommenderat 
åtdragningsmoment.

 Om styret eller styrstammen flyttas även vid maximalt åtdragningsmoment 
ska du demontera infästningarna, fetta av dem och montera dem igen med ny 
CANYON-monteringspasta.

Kontrollera att det inte går att vrida på styrstammen eller styret efter 
att lagret har ställts in! Ett löst styre eller en lös styrstam kan orsaka en 

allvarlig olycka!

! Dra inte fast denna justerskruv utan ställ endast försiktigt in spelet 
med den!

ALTERNATIV 2: TYPISKT AHEADSET® STYRLAGER

Lossa klämskruvarna på sidan av CANYON-styrstammen med två till tre varv (16). 
Skruvarna behöver inte skruvas ut helt.

Med skruven upptill i inställningslocket (36) kan lagerspelet ställas in på nytt. Vrid 
medsols för att minska spelet eftersom styrstammen då trycker mer nedåt på lagret. 
Vrid motsols för att öka spelet.

Om det fortfarande finns ett glapp ska inställningsskruven dras åt ytterligare ett 
kvarts eller halvt varv. Kontrollera att lagret inte dras åt för mycket eftersom det kan 
skadas.

Dra inte åt skruven helt. Detta är ett inställningsarbete! Vrid endast skruven ett kvarts 
varv i taget och kontrollera hela tiden spelet.

Rikta CANYON-styrstammen i färdriktningen när spelet är korrekt inställt. Använd 
överröret och framhjulet som riktmärken för styrstammen. CANYON-styrstammen 
står då i exakt rät vinkel till färdriktningen.

Vid gafflar med kolfiberrör måste man kontrollera att det invändigt finns en lämplig 
klämmekanism som mothåll för att ställa in styrlagret. CANYON rekommenderar 
användning av gaffeltillverkarens standardmekanism.

Beakta alltid kapitlet ”Styrlager” i CANYON-cykelhandboken eller ett kapitel med 
liknande namn i den allmänna bruksanvisningen för cykeln eller bruksanvisningen 
från gaffeltillverkaren innan du drar åt styrstammen.

Vrid åt båda klämskruvarna först omväxlande och sedan med CANYON-
momentnyckeln eller en högkvalitativ momentnyckel när spelet är korrekt inställt. 
Börja med min. 4 Nm.

Kontrollera att CANYON-styrstammen sitter korrekt efter åtdragningen genom att 
klämma fast framhjulet med knäna och försöka vrida styret (37).

Om styrstammen inte är tillräckligt åtdragen ska åtdragningsmomentet ökas upp till 
angivet max. åtdragningsmoment.

Om CANYON-styrstammen fortfarande inte är tillräckligt åtdragen ska styrstammen 
demonteras och gaffelröret och styrstammens inre förses med CANYON-
monteringspasta igen.

Om CANYON-styrstammen inte kan klämmas fast på gaffeln med max. 
åtdragningsmoment trots användning av CANYON-monteringspasta på 
kontaktytorna är styrstam och gaffel inte kompatibla.

Byt CANYON-styrstammen mot en passande modell eller kontakta CANYONs 
servicehotline 0767-650 596.

i CANYON-gafflar kan användas med CANYON-styrstammar även utan 
expander. Demontera expandern efter att lagret har ställts in. Max. 

åtdragningsmoment för styrstamsskruvarna är i detta fall 4 Nm.

Kontrollera att styrstammen sitter korrekt efter att lagret ställts in 
genom att klämma fast framhjulet med knäna och försöka vrida styret 

(37). En lös styrstam kan leda till en olycka!

MONTERA BARENDS PÅ MTB-STYREN

Med barends (38) kan händernas position varieras. De är ofta inställda så att du kan 
hålla händerna på dem bekvämt när du står upp och cyklar.

Observera att CANYON-styren endast i undantagsfall är lämpliga för barends. Fråga 
CANYON om dina barends är lämpliga. Fråga även om max. åtdragningsmoment.

Monteringen av barends på CANYON-styren som inte är godkända för detta kan leda 
till att styret går sönder och orsaka en olycka.

Kontrollera att det inte finns några grader vid klämområdet på barendsen. Använd 
aldrig barends med vassa kanter eller grader. Andra delar kan få bucklor eller skadas 
genom detta. Om du hittar vassa kanter eller grader ska barendsen bytas mot en 
modell utan grader.

Lossa klämskruvarna på broms- och växelreglagen och för in dem och handtag så 
långt att barendsen kan klämmas fast helt på styret. Skär vid behov av änden på 
handtaget innan du skjuter in det.

Använd inte vätskor eller fett för att lossa handtagen. Använd tryckluft vid behov.

Lossa skruvarna som normalt sitter på undersidan av barendsen med två till tre 
varv. Applicera CANYON-monteringspasta på klämområdet på styret och invändigt 
i barendsen.

Sätt på barendsen på styrändarna, ställ in dem enligt önskemål och kontrollera att de 
står i samma vinkel på båda sidor. Beakta eventuella uppgifter för höger och vänster 
på barendsen.

Dra åt skruvarna med CANYON-momentnyckeln eller en högkvalitativ momentnyckel 
med 3 Nm. Öka åtdragningsmomentet upp till max. angivet åtdragningsmoment om 
barendsen fortfarande kan vridas. Överskrid aldrig max. tillåtet åtdragningsmoment 
från CANYON för klämskruvarna på barendsen som ska monteras på CANYON-styren.

Beakta även angivna värden på delarna. Om det finns olika värden är det nedre 
värdet övergränsen för åtdragningsmomentet.

Om barendsen inte kan klämmas fast korrekt på styret trots användning av CANYON-
monteringspasta på kontaktytorna är barendsen och styret inte kompatibla. Byt då 
barendsen mot en lämplig modell.

Tänk på att skruvförbanden på styrstam, styre, barends, växel- och 
bromsreglage måste dras åt med angivna åtdragningsmoment.

Monteringen av olämpliga barends på ett CANYON-styre kan leda till 
att styret går sönder och till en olycka. Inte alla CANYON-styren är 

lämpliga för barends. Fråga CANYONs servicehotline 0767-650 596 om råd.

i Läs och beakta monteringsanvisningarna för barends.

MONTERA TEMPOBÅGE PÅ BOCKSTYRE

Tempobågen (39) erbjuder en extra möjlighet att inta en liggande position på 
landsvägscykeln. De är ofta inställda så att du kan hålla händerna på dem bekvämt 
när du har underarmarna på armskålarna.

Observera att CANYON-styren endast i undantagsfall är lämpliga för tempobågar. 
Fråga CANYONs servicehotline 0767-650 596 om din tempobåge är lämplig. Fråga 
även om max. åtdragningsmoment.

Monteringen av tempobågar på CANYON-styren som inte är godkända för detta kan 
leda till att styret går sönder och orsaka en olycka.

Kontrollera att det inte finns några grader vid klämområdet på tempobågen. Använd 
aldrig tempobågar med vassa kanter eller grader. Andra delar kan få bucklor eller 
skadas genom detta. Om du hittar vassa kanter eller grader ska tempobågen bytas 
mot en modell utan grader.

Placera tempobågen precis till vänster och höger om styrstammen i det helt runda 
området på CANYON-bockstyret.

Lossa skruvarna som normalt sitter på undersidan av tempobågen med två till 
tre varv. Skruva ut skruvarna helt och ta ut halvskålarna. Applicera CANYON-
monteringspasta på klämområdet på styret och invändigt i klämområdet.

Lägg tempobågen på styret och vrid åt klämskålarna nedifrån med skruvarna lite 
grann. Justera dem enligt önskemål och kontrollera att de står i samma vinkel på 
båda sidor. Beakta eventuella uppgifter för höger och vänster på tempobågen.

Dra åt skruvarna med CANYON-momentnyckeln eller en högkvalitativ momentnyckel 
till max. tillåtet åtdragningsmoment. Öka åtdragningsmomentet upp till max. 
angivet åtdragningsmoment om tempobågen fortfarande kan vridas. Överskrid 
aldrig max. tillåtet åtdragningsmoment från CANYON för klämskruvarna på 
tempobågar som ska monteras på CANYON-styren.

Beakta även angivna värden på delarna. Om det finns olika värden är det nedre 
värdet övergränsen för åtdragningsmomentet.

Om tempobågen inte kan klämmas fast korrekt på styret trots användning av 
CANYON-monteringspasta på kontaktytorna är tempobågen och styret inte 
kompatibla. Byt då tempobågen mot en lämplig modell.

Tänk på att skruvförbanden på styrstam, styre, tempobåge, växel- och 
bromsreglage måste dras åt med angivna åtdragningsmoment.

Monteringen av olämpliga tempobågar på ett CANYON-styre kan leda 
till att styret går sönder och till en olycka. Inte alla CANYON-styren är 

lämpliga för tempobågar. Fråga CANYONs servicehotline 0767-650 596 om råd.

i Läs och beakta monteringsanvisningarna för tempobågen.

STÄLLA IN STYRHÖJDEN

Styrhöjden och länden på styrstammen bestämmer ryggens vinkel. Om CANYON-
styret monteras lågt, sitter cyklisten aerodynamiskt på cykeln och har mycket vikt 
på framhjulet. Denna kraftigt böjda hållning är dock ansträngande och obekväm 
eftersom belastningarna på handleder, armar, överkropp och nacke ökar. Fråga 
CANYON om råd hur du kan undvika smärtor eller obekväma ställningar vid cykling.

På ogängade system, s.k. Aheadset®-system, är styrstammen en del av 
styrlagersystemet. För att ändra position kan styrstammen demonteras och sedan 
monteras på nytt. Därefter måste lagret justeras på nytt. Beakta kapitlet ”Montera 
CANYON-styrstammar och kombinerade CANYON-styren och styrstammar” 
och ”Ställa in Aheadset®-styrlager”.

En höjdjustering av styrpositionen är begränsat möjlig genom förflyttning av spacers 
(40) eller vändning av CANYON-styrstammar, s.k. flipflopmodeller.

Skruva ut skruven för lagerförspänningen uppe på gaffelröret och/eller ta av locket 
upptill. Lossa skruvarna på sidan av styrstammen två till fyra varv. Ta av styrstammen 
från gaffeln (41). Beakta att gaffeln nu är lös på konventionella Aheadset®-lager och 
att den kan glida ut nertill.

CANYON-Aheadset®-styrlager har en specialklämma som håller gaffeln på plats.

Spacers kan nu tas bort. Sätt på borttagna spacers över styrstammen på gaffelröret 
så att CANYON-styret eller kombinerade CANYON-styret styrstammen får önskad 
höjd.

Spacers kan endast tas bort om gaffelröret kapas. Denna ändring kan sedan inte 
göras ogjord. Om spacers tas bort bör även gaffelröret kapas. Detta är en uppgift 
för en erfaren cykelmekaniker eller CANYONs servicecenter. Utför inte detta arbete 
förrän positionen känns helt säker.

För provkörning kan du undvika att behöva korta gaffelröret genom att du helt enkelt 
ändrar placeringen av spacers. Placera samma antal spacers som du tagit bort nertill 
ovanför styrstammen och tvärt om så att du hittar rätt position.

För större ändringar av höjden ska skruvarna på styrstammens lock lossas och styret 
tas bort.

Vänd styrstammen och montera styret som beskrivet i kapitlet ”Montera och ställa 
in ett CANYON-styre”. Kontrollera att styrstammen monteras åt rätt håll (21).

Kontrollera att vajrarna är tillräckligt långa genom att vrida CANYON-styret samt 
styrstam, gaffel och framhjul helt från vänster till höger. Kontrollera att vajrarna och 
ledningarna inte är vridna eller knäckta och att de har samma avstånd till ändlägena 
eller bromsen.

Montera CANYON-delarna som beskrivet i kapitlen ”Montera CANYON-
styrstammar och kombinerade CANYON-styren och styrstammar”, 
”Montera och ställa in ett CANYON-styre” och på konventionella Aheadset®-
styrlager ”Ställa in Aheadset®-styrlager”.

På CANYON-Aheadset®-styrlager med klämring ändras inte lagerspelet.

Kontrollera avslutningsvis att delen är korrekt åtdragen.

Observera att max. 30 mm spacers får monteras under en CANYON-
styrstam.

Låt CANYON kapa gaffelröret direkt om du har mer än 5 mm spacers 
över styrstammen.

HANDTAG OCH STYRLINDA

Handtag och styrlindor används inte bara för komforten utan även för att du ska få 
ett bra grepp om styret och är därför viktiga för säkerheten.

Kontrollera att handtag och styrlinda sitter korrekt och är i gott skick. Byt ut slitna 
eller kraftigt smutsiga handtag och styrlindor.

Minst en gång per år är det dags för demontering, kontroll eller byte.

MONTERA HANDTAGEN

Handtag får endast monteras på ett CANYON-styre fritt från fett och olja för att de 
ska sitta bra och vridsäkert.

Kontrollera på skruvmonterade handtag (42) att klämningen sker med en 
klämring och inte en skruv som trycker mot styret. Handtag med skruvklämma kan 
enkelt föras på styret. Observera att klämmekanismen sitter vid styränden om det 
bara finns en mekanism. Kontrollera att handtaget sitter korrekt på styret och dra åt 
skruvarna så att handtaget sitter säkert. Det maximala åtdragningsmomentet på 3 
Nm får aldrig överskridas.

Alla andra handtag sitter med hjälp av egenspänning och friktion mellan handtag 
och CANYON-styret. Det är enklast att använda tryckluft för att montera handtagen. 
Handtagen töjs då lite grann och kan på så sätt monteras. Om du inte har tillgång till 
tryckluft kan du kontakta en cykelhandlare för monteringen.

CANYON avråder från användning av glidmedel som t.ex. hårspray eftersom detta 
kan leda till att handtagen senare vrids.

På alla handtagstyper som har en öppen ände ska de bifogade styrpluggarna (43) 
monteras i styränden. Detta undviker eller reducerar skador på styret och skador på 
cyklisten vid en olycka.

Observera vid monteringen att det inte finns smörjmedel på 
styrhandtaget och använd aldrig vätska eller kemiska medel vid 

monteringen.

Cykla inte om handtagen går att vrida. Byt dem mot fastsittande 
modeller.

LINDA STYRLINDAN

Rengör CANYON-styret och ta bort eventuell smuts, gammalt lim eller fett. Använd 
aldrig kraftiga lösningsmedel.

Börja på insidan nedtill på styret (44), d.v.s. på den öppna änden av styrets nedre del 
och låt lindan sticka ut motsvarande ett varv.

Linda sedan lindan snett uppåt så att lindan hela tiden överlappar med ca halva 
lindans bredd. Håll lindan spänd under hela förloppet och ta bort pappret på den 
vidhäftande sidan.

Fäst ett separat stycke linda på bromsreglaget på CANYON-styret så att styret täcks 
helt när du lindar vid detta stället. Linda jämnt tills du når styrmanschetten som är 
lite tjockare än styret. Fäst lindan där med isoleringsband.

Tryck in den bit av styrlindan som du i början lät sticka ut i den öppna styränden och 
förslut den med styrpluggen. Gör likadant på andra sidan.

i Se webbplatsen www.canyon.com under ”Tillbehör” för olika typer av 
styrlindor och handtag. 
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