Montering Kickbike Cross Max:

Innhold i esken:
Max 20 Kickbike-ramme med trukket bremsewire
og bremsecaliper.
Løst montert framgaffel og styre. Støtte og
svettskerm.
Framhjul og bakhjul, bakskjerm for valgfri
montering.
Verktøy og monteringsdeler.
Informasjon for vedlikehold og bruk av framgaffel
og skivebremser.

Verktøy for montering
4 bolter for eventuell ombygging til V-brems
Kort hjulpinne til bakhjul
Lang hjulpinne til framhjul

Montering
Gaffel og styre:
Begynn monteringen ved å sette på framhjulet på
gaffelen. Bruk den lange hjulpinnen og pass på at
det er en fjær på hver side. Bremseskiven skal inn i
sporet på caliperen.
Dette vil holde gaffelen på plass når man så skal
sette på styret.
Ta ut den lille gummiproppen på toppen av
gaffelen. Skru ut umbracoskruen og ta av
toppdekselet.
Pass på at sykkelen nå hviler på framhjulet slik at
gaffelen ikke faller ned når strikken tas av.
Sett på styret og sett tilbake dekselet og skruen.
(Bremsewirene skal ikke krysse rammen)
Skruen skrus til forsiktig til man ikke har slark i
framgaffel.
NB! Det er viktig å ikke stramme denne for mye.
Sykkel kan bli tung å styre og lagrene kan bli
ødelagt.
Skru så til de 2 skruene på siden av styrestemmen
for å sette fast styret. Før man strammer til helt,
sjekk at styrestemmen er på linje med hjulet.
Dette kan justeres senere ved å løsne de 2 skruene
igjen.

Wirene skal ikke krysse rammen.
Dersom wirebanen må endres kan wiren enkelt
kobles fra bremsehendelen ved å trekke i den og
vippe den ut fra justeringsskruene.

Bakskjerm og bakbrems:
Skru ut de 2 skruene på bakgaffelen. Sett så på
plass igjen sammen med festebøylene fra skjermen.
Disse skrues løst til for justering etter at hjulet er
satt på.
Skru så fast skjermen i bøylen på fotbrettet og
stram til.
Sett på hjulet på samme måte som foran.

Nå kan bakskjermen justeres. Hold skjermen på
linje med hjulet og stram til skruen på begge sider
av gaffelen.
For kjøring i terreng anbefales det å bruke den
nederste innfestingen for bakhjulet og skjerm, for å
få best bakkeklaring.

Denne braketten
byttes ved
senking

Dersom man bare skal kjøre på landevei kan
sykkelen senkes ved å montere hjulet i den øverste
innfestingen. Da må man skifte ut braketten for
bremsecalliperen med en større (medfølger).

