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Klargøring af din nye cykel. Dét sørger vi for!  

Hos XXL skal det være ligeså enkelt, som det er billigt at købe ny cykel.  

Inden afsendelse sørger vi derfor for at klargøre cyklen. Samtidig sikrer vi os at alt fungerer som det skal.  

Det er deværre ikke muligt at sende en fuld samlet cykel.  Og vi piller derfor pedaler, sæde, forhjul og styret 

af igen.  

Det eneste du selv skal gøre, er at montere disse dele igen. Det er normalt en smal sag. Og til hjælp har vi 

lavet vejledningen nedenfor.  

Driller det alligevel? Kontakt os endelig via kunderservice der sidder klar kun for at hjælpe dig.  

 

Fire enkle trin og du er klar til at hoppe i sadlen 

Når du modtager din nye cykel skal pedaler, styr, forhjul og sæde monteres igen. Vi giver dig her en grundig 

introduktion. 

TIP! Brug kassen du modtog cyklen i som underlag. Så undgår du ærgerlige skrammer på dit nyindkøb 

allerede ved montering.  

NB! Har du købt en børnecykel, se da afsnittet specielt for disse.   

 

1) Montér styret  

a) Dette gør du lettest mens cyklen stadig står halvvejs nede i kassen. Ved modtagele vender 

styrepinden den forkerte vej. Skru de to skruer på siden løs og drej styrepinden 180 grader.   

Spænd forsigtigt skruerne igen – stramt, men ikke for hård. Vær især forsigtig med carbon-rammer, 

da disse kan sprænge ved for hård belastning.  

 

b) Løsn nu de to skruer på forsiden af styrepinden og fastsæt styret i midten og stram til igen. 

Spænd skruerne i stjernemønster, så du ikke gør det skævt. Ledningerne skal passerer frit, før 

du skruer styret helt fast.  
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2) Spænd sædet fast 

a) På nogle cykler er der en hurtigklemme på sadelpinden. Andre 

har du brug for en umbraco-nøgle til, for at spænde sædet fast. 

På cykler med hurtigklemme, drejer du  skruen så stramt du kan, 

uden at skulle bruge alle dine kræfter i. Men nok til at sædet 

forbliver fastspændt.  

Sadelpinden skal minimum være så langt nede i rammen, at du 

ikke kan se de mindste markeringer på sadelpinden.  

  
3) Sæt hjulet på 

a) Først skal akslen fastgøres til hjulet. Den har allerede fået godt med smørelse, så pas på ikke at 

få fedtet bremseskiver og fælge til. Eller bremseklodserne hvis du har fælgbremser.  På akslen 

sidder en spiralfjeder i hver side. Disse skal sidde på ydersiden af gaflen, med den smalle ende 

indad.  

b) Inden du spænder hjulet fast til gaflen, er det vigtigt at akslen sidder godt oppe i fælgen. Hvis 

du har skivebremser, er det vigtigt at du ikke trykker bremsegrebene ind, før hjulet er på plads 

med bremseskiven mellem bremseklodserne i bremsekalibrene. Hvis du har fælgbremser skal 

du løsne wiren til bremsen, for at få hjulet på plads.  

c) Spænd til - det skal sidde hårdt, men uden at du skal bruge alle kæfter.  

    
 

 

 

 

 

 

4) Montér pedalerne 

a) Være opmærksom på at der er forskel på højre og venstre pedal. Og det er vigtigt at de monteres til 

korrekt side. I bunden af pedalakslen, står et L eller et R. 

 L = Venstre og R = Højre. Dette ses i forhold til cykelretningen.  

b) Sikr dig at kranken er kommet ind, og stram godt til med en 15mm skruenøgle eller en svensk 

nøgle.  
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Specielt for børnecykler 

På børnecykler er det lidt anderledes at fastgøre styr og forhjul . På de fleste monteres hjulet med 

møtrikker på en gennemgående aksel. Det er vigtigt at akslen sidder godt oppe i gaflen før der spændes til.  

For de fleste børnecykler er stammen og selve styret i ét stykke. Sæt styret i styrerøret og stram skruen 

godt til med en umbraco-nøgle.  

    

 

Hvad har vi klargjort for dig?  

Inden vi sender din nye cykel har vi haft den pakket helt ud, samlet og tjekket igennem.  

- Vi påfører godt med fedt på pedalakslen og sadelrør 

- Vi justerer gear, bremser og styretøj  

- Vi pumper luft i dækkene  

Det giver den letteste installation for dig når du modtager cyklen.   

Vær opmærksom på at ledningerne vil strække sig gradvist. Det er en rigtig god ide at få disse efterspændt 

og justeret 


