RAMNUMMER
( B ra at t s p a ra )

S t a n s at un de r c y ke l

MANUAL
STÅLHÄSTEN CYKLAR AB

SERVICEPLAN / Måste fyllas i för att garanti ska gälla
Intervall

Kommentarer och datum

3 mån efterjustering
12 mån / 5.000 km
24 mån / 10.000 km
36 mån / 15.000 km
48 mån / 20.000 km
60 mån / 25.000 km
72 mån / 30.000 km
Efterjustering kan du göra själv genom att dra åt alla skruvar på cykeln.

Stämpel

TACK! för att du valt en cykel från Stålhästen
Vi är stolta och glada över att få ha dig som kund och hoppas att du får mycket glädje av
din nya cykel. Här kommer några enkla tips på vägen:
•

Denna manual visar hur du monterar och hur du ska underhålla din cykel.

•

Var försiktig när du tar bort förpackningsmaterialet så att inte lacken blir repad.

•

Förvara din Stålhästen låst och under tak.

•

Trots att din cykel heter Stålhästen så är den inte lika starksom en häst. Max vikt är 100 kg.

•

Pimpa din cykel efter smak och tycke. Dela gärna dina bilder med oss @stålhästen.

•

Ha kul med din nya Stålhästen och glöm inte att använda hjälm!

SKÖTSELRÅD
Varje vecka Kontrollera däcktrycket och pumpa
vid behov.
Kontrollera att bromsar, växlar och belysning
fungerar. Justera vid behov.

Varje månad Tvätta din cykel med svamp och
ett tvättmedel godkänt för cyklar. Använd inte
en högtryckstvätt.
Kontrollera om din kedja är ren och smord.
Kontrollera att alla skruvar och muttrar är
åtdragna. Kontrollera att bromsar, växlar och
belysning fungerar. Justera vid behov.

Var fjärde månad Kontrollera att vevarmar och
styrlager roterar utan glapp samt att pedalerna är
åtdragna.
Dra år pedaler, vevarmarna och lager vid behov.

En gång per år Kontrollera slitage på däck.

Inför vinter För att framföra cykeln på
vinterväglag rekommenderar vi att vinterdäck
används på både fram- och bakhjul. Byt därför
däck och smörj växel inför vintersäsongen.

GARANTI
Cykel Din cykel har, förutom den lagstadgade
reklamationsrätten:
•

5 års garanti på ram och framgaffel

•

1 års garanti på lack, dekaler, komponenter

Reservdelar Om du har en gammal häst som
behöver nya delar för att kunna galoppera. Gå in
på vår hemsida för tillbehör och reservdelar.

och tillbehör.

För att garantin ska gälla ska serviceplan och skötselråd följts samt att cykeln har används på ett sätt
som den är avsedd för samt att den inte är ombyggd.
Garantin gäller inte på delar som har en normal förslitning. Detta inkluderar till exempel däck, vajrar och
bromsbelägg. Garantin gäller heller inte för fel som uppstått på grund av yttre åverkan. T.ex. om din cykel blir
stulen eller vandaliserad.

VERKTYG / För montering
STÅLHÄST/PRIMA

1. Skiftnyckel
2. Skruvmejsel
3. Insexnyckel 6 mm
5. Insexnyckel 4 mm

Du kan även använda
fasta nycklar 8, 10, 13
och 15 mm istället för
skiftnyckel.

EFFEKT/HYBRID

4. Insexnyckel 5 mm

STÅLHÄSTEN / Steg 1
Framskärm och fjäder
Montera skärmen genom att
använda skruvar och muttrar
som sitter i cykeln (7 Nm).
Glöm inte brickan till fjädern.

OBS! Har du hybrid. trälåda
eller sportkorg?
Montera den i så fall
tillsammans med skärmen.
Instruktion från sida 31.

STÅLHÄSTEN / Steg 2
Framhjul Börja med att lätta
på bromsens vajer genom
att lossa vajern så att hjulet
kommer in mellan klossarna.
Vänta med att spänna ihop
bromsen till S. 12.
Montera hjulet och dra åt
muttrarna hårt.
(20 till 30 Nm).

OBS! Tänk på att brickorna ska
sitta ytterst som i bilden. Det är
viktigt att få in hjulet hela vägen
i gaffeln så att det blir rakt i
ramen.

STÅLHÄSTEN / Steg 3
Styre För ner styrstammen i
ramen tills att markeringen på
styrstammen inte syns.
Välj önskad vinkel och höjd.
Håll koll på framhjulet så att
det pekar i rätt riktning.
Dra åt båda skruvarna mycket
hårt med en 6 mm insexnyckel
(17-22 Nm).

OBS! Testa så att styret sitter
hårt genom att hålla i hjulet
med benen och dra styret
hårt i sid- och höjdled.

STÅLHÄSTEN / Steg 4
Sadel Montera sadeln på
sadelstolpen.
Skruva ur sadelklämman
halvvägs, rotera klämman 90
grader. Sätt den på sadelns
räls. Rotera tillbaka klämman,
ställ in önskad vinkel och dra
sedan åt skruven mycket hårt.
För ner stolpen i ramen så att
markeringen inte syns.

OBS! Det blir enklare att
montera stolpen i sadeln om
du lägger sadeln uppochned
som zoom-bilden.

STÅLHÄSTEN / Steg 5
Pedaler Dina pedaler är
märkta med “L” (vänster) och
“R” (höger).
Tänk på att vänster pedal
skruvas åt “fel” håll. Följ pilarna
på bilden. Skruva pedalerna i
den riktning hjulen snurrar när
du cyklar.
Montera pedalerna för hand
och dra sedan åt mycket hårt
med en skiftnyckel (35Nm).

OBS! Att montera pedalerna på
fel sida skadar cykeln.

STÅLHÄSTEN / Bromsar
Bromsar är justerade från
vår fabrik men ibland kan de
behöva en liten finjustering
efter att du satt i hjulet.

Bromsen framifrån

Krama ihop bromsen med
en näve, håll ihop bromsen
genom hjulet samtidigt som du
skruvar fast vajern i skruven.
Du kan spänna/släppa på
bromsen genom att skruva
på den lilla muttern uppe vid
bromshandtaget.

OBS! Säkerställ att gummiskon
sitter rakt mot fälgen när du
bromsar.

KOM IHÅG!
Pumpa dina däck till antalet BAR som står på däckets sida.

NU ÄR DIN CYKEL FÄRDIGMONTERAD!
Följ och dela gärna dina cykelminnen med @stalhasten :)

