
Læs mig først

Følg disse 7 instruktioner for at få mest ud af din nye 

IMPACT unicykel. 
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Opretholdelse
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Påsætning af pedalerne

5

”Løs” er forbudt! 
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Eger og pedalarme

7

Smørelse og tryk

Samling af saddel

Fastsætning af hjul
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Stel og hjul
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Saddelspændet på sadlen skal strammes 

korrekt!  Hvis bøjlen er spændt for lidt, vil sadlen 

kunne dreje.  Hvis den er for stram, kan saddels-

tangen blive bøjet ud af form. 

Retningen på hjul og stel er vigtig. Den 

bagerste del af stellet har et hul til saddels-

pændet, og der er et R og et L på pedalarmen 

for at vise siderne på hjulet.

Boltene på stellet skal monteres korrekt. Hvis 

kuglelejerne er strammet for meget, vil det 

beskadige lejerne og hjulet vil ikke kunne dreje 

som det skal. Hvis ikke det er stramt nok, vil der 

være løse bevægelser. 

Pedalerne er ikke ens.Der er en venstre-pedal til 

venstre pedalarm, og en højre-pedal til højre 

pedalarm. Hvis pedalerne bliver skruet på de 

forkerte pedalarme, kan det beskadige gevindene.  

Drej højre om for at skrue den højre pedal fast, og 

venstre om for at skrue den venstre på. 

Kør aldrig på cyklen, hvis en eller flere 

dele sidder løs. Du vil med sikkerhed 

beskadige cyklen, hvis du kører med en 

del, der ikke er strammet korrekt.  Et 

simpelt check med det korrekte værktøj, 

vil hjælpe til at undgå unødig beskadi-

gelse. 

Egerne må ikke larme! Det er normalt for 

eger at løsne sig en smule over tid. Det er 

vigtigt at stramme dem op igen, for at 

undgå at fælgen bøjes ud af form. 

Det er vigtigt at hjulets dæk har det 

rigtige lufttryk. Hvis trykket er for lavt, kan 

fælgen ramme jorden, og blive beskadi-

get.  Hvis trykket er for højt, kan dækket 

ikke absorbere stød som det skal.  

Passende smørelse af lejer m.m. vil hjælpe 

med at forhindre rust


