


VERKTYG

• Skruvmejsel

• Insexnycklar

• Skiftnyckel



STEG 1
Ta bort allt
förpackningsmaterial

• Ta bort allt förpackningsmaterial och
förbered för montering

• Notera att längst ut på styret sitter en svart
tub som är förpackningsmaterial och den 
ska tas bort (se röd cirkel)



STEG 2
Sätt ihop ram och styre

• Placera styret i hålet i ramen och öppna
handtaget på styret. Om du har svårt att få
ner styret öppna skruven lite så går den ner
lättare

• Skruva åt skruven i styret hårt med en
sexkantsnyckel för att få den plats. Notera
att bromsarna ska vara framför ramen, inte
bakom. Centrera styret och skruva åt hårt



STEG 2
Notera: 6 graders vinkel

• Notera att för att få styret att stå rakt upp så 
har den svetsats med 6 graders vinkel vilket 
ses på bild A.

• Vinkeln tillåter för mer utrymme på 
plattformen. Den nedre bilden visar hur 
sparkcykeln skulle se ut utan 6 graders 
vinkel

6 graders vinkel

Med en 6 graders vínkel

Utan 6 graders vinkel

Fig A.



STEG 2
Sätt ihop ram och styre

• Stäng handtaget på styret och se till att den 
låser fast hårt men inte så hårt att du har
svårt att stänga den. Handtaget kan skruvas
upp eller åt med muttern som sitter under 
fjädern på handtaget

• Du kan ställa in önskad höjd på styret med 
handtaget som sitter högst upp på styrets
pinne. Detta handtag kan också skruvas åt
med muttern (se blå pil). VIKTIGT: höj inte
styret så högt så att du kan see 
markeringarna på styrpinnen. De markerar
maxhöjden på styret (se svart pil nedan)



STEG 3
Montera hjulen

• Öppna snabböppningsmekanismen på
bromsarna

• Fäst hjulen i ramen och se till att hjulen fästs
med korrekt riktning (du kan se riktningen
på hjulen, se röd ruta bredvid)



STEG 3
Montera hjulen

• Centrera hjulen och skruva åt ordentligt, se 
till att muttern låser fast beslaget i hålet på
ramen

• Stäng snabböppningsmekanismen på
bromsarna



STEG 4
Justera bromsarna

• Det är viktigt att
bromsplattorna har samma
avstånd till fälgen (ett par mm 
på båda sidor). För att
centrera dem, så att de 
nuddar fälgen samtidigt vid 
inbromsning, använder man 
skruvar som justerar en fjäder
på vardera broms. Du 
centrerar bromsarna genom
att skruva på dessa skruvar, 
små justeringar kommer att
centrera bromsplattorna. 



Bilaga –
detaljerad 

beskrivning av 
bromsjustering

• Din kick bike levereras med bromsarna redan 
monterade och centrerade, men dessa kan 
påverkas av transporten eller du kanske vill ha 
mer information om hur du justerar bromsar mer 
detaljerat. Följande steg kommer att leda dig 
genom denna process.

• Det kan vara lite knepigt att justera 
cykelbromsar så om du kör fast finns det 
jättemånga bra videos på YouTube. Dessa två 
är bra:

https://www.youtube.com/watch?v=RK85iCVVgsk

https://www.youtube.com/watch?v=laKJvq8G7Ew

https://www.youtube.com/watch?v=RK85iCVVgsk
https://www.youtube.com/watch?v=laKJvq8G7Ew


Fästa bromskabeln

• Först fäster du bromskabeln i bromsen 
genom att fästa kabelns ankare i position på 
bromshandtaget. Sedan drar du i 
bromskabeln och du kommer då se 
bromsvajern inne i kabeln. Fortsätt att dra 
tills du kan få in vajern i spåret i handtaget 
och i justeringsskruven. 

• (NOTERA: på Kimura-modellen måste 
bromskabeln in i hålet på handtaget innan 
ankaret fästs)



Justera bromsarna

ii. Justera höjden på bromshandtagen till önskad
höjd

iii. Öppna justeringsskruven genom att vrida motsols

iv. Centrera bromsplattorna mot fälgen



Justera bromsarna

• Stäng snabböppningsmekanismen och spänn åt 
bromskabeln genom att hålla in bromsplattorna mot 
fälgen samtidigt som du drar i bromskabeln så långt 
att bromsplattorna nästan nuddar fälgen på båda 
sidor. Dra åt med en sexkantsnyckel

• Kläm bromshandtaget och du ska kunna klämma den 
tills det är ungefär en tums avstånd till handtaget. Om 
det är för spänt så du knappt kan klämma på bromsen 
kan du dra åt justeringsskruven vilket kommer lätta 
lite på bromskabeln. Om du kan klämma handtaget 
hela vägen in behöver du göra om steget ovanför.  

• Justera bromsplattorna en sista gång för att se till att 
de ligger rakt mot fälgen och inte nuddar däcket

Öppna upp denna mutter tillräckligt så
att du kan dra bromskabeln tills 
bromsplattorna nästan nuddar fälgen



Centrera
bromsplattorna
• Det är viktigt att bromsplattorna har

samma avstånd till fälgen (ett par 
mm på båda sidor). För att centrera
dem, så att de nuddar fälgen
samtidigt vid inbromsning, 
använder man skruvar som justerar
en fjäder på vardera broms. Du 
centrerar bromsarna genom att
skruva på dessa skruvar, små
justeringar kommer att centrera
bromsplattorna. 


