Hvad der bør være i kassen

• Saddel 1

med saddelstang 2

• Lige stelsektion x2
• Et par pedaler
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Nimbus Performer Giraffe-cyklen som denne, kan blive samlet enten som 5 fod (152.4 cm) eller 7 fod (213.36
cm.).
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Disse instruktioner vil gå i detaljer med samling af begge højder.

• Stel med pedalarme 5
• Quick Releases - x4

Nimbus Unicykler kan levere yderligere sektioner og kæder, så du kan bygge den giraf-unicykel, der passer til
dine behov.
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• Stel (benene på stellet til hjulet) 7

Assembling your Nimbus Performer Giraffe

• Hjul

Din unicykel kræver lidt samling, og bør kun tage 15 minutter. Først skal du være sikker på at du har alle
de dele, der er listet. Hvis ikke de alle er der, skal du kontakte din forhandler med det samme.
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• Korte kæder (152.4 cm.) x2

9

• Lange kæder (213.36 cm.) x2 10
• Pedalskruenøgle
Du vil få brug for en 10mm. skruenøgle, en 4 mm. unbrakonøgle og en
cykelpumpe.

A. Sæt den ene quick-release stang gennem lugs’ene på det lige hjulstel og midtersektionen.
B. Samling af stellet:

For at samle en 5 fods giraf-cykel, skal du samle stellet i følgende rækkefølge; lige stelsektion (3),
midtersektion (med pedalarme) (4) og benene på stellet (5).
For at samle en 7 fods giraf-cykel, skal du samle stellet i følgende rækkefølge; lige stelsektion (3),
midtersektion (med pedalarme) (4), lige stelsektion (3) og benene på stellet (5).
C. Indsæt saddel med saddelstang (1) i stellet. Klargør og spænd alle quick-releases ved at løfte håndta-

get, og derefter stramme skruen på den modsatte side. Træk quick-release håndtaget ned for at låse
dem fast. Hvis det er for svært at trække håndtaget ned, løs da skruen en smule: hvis ikke sædet bliver
holdt fast, løsn da håndtaget og spænd skruen lidt mere – fortsæt denne proces til sædet sidder fast,
og du kan åbne og lukke quick-release håndtaget.
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D. Gør hjulet klar til samling (7). Løsn 15mm møtrikkerne på hjulet indtil de er tæt på enden af deres

gevind. Løsn boltene på kædespænderne, indtil de er tæt på deres yderste indstilling.
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E.

Vend det samlede stel om, så sædet kan hvile på gulvet og benene
på stellet peger opad. Lad nu hjulet glide ind i gaflen.
Kædespænderne, og møtrikkerne til hjulet, bør være på ydersiden af
gaflerne. Lad hjulet glide helt ned til bunden af hullerne.

F.

Vælg de passende kæder for den type unicykel, du er ved at bygge,
og placer dem på kæderinge og tandhjul.
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G. Træk hjulet opad og lad kædespænderne glide over enden af stellet.

Pas på at du har begge kæder på kæderinger og tandhjul, og vær
sikker på at hjulet er lige. Stram 15mm møtrikkerne på hjulet med
håndkraft.
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H. Ved brug af 4mm unbrakonøglen skal du nu stramme boltene på

kædespænderne. Arbejd med at stramme begge kæder på samme
tid; stram hver bolt et par gange ad gangen. Kæderne er strammet
nok, når begge kæder har ca. ½ tommes bevægelsesfrihed, når du
trykker på deres midte. Drej hjullet rundt for at sikre at hjulet kan
dreje frit, og at kæden som den skal.
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I.

Når du samler din unicykel for første gang, vil du måske opdage at
kæderne er ulige spændt for og bagtil. Nimbus’ design gør det muligt
at finindstille kæden. Løsn de 6 bolte på hver af kæderingene med et
par drej, imens kæden er spændt ud. Drej hjulet et par gange, og
stram boltene igen. Spænd nu møtrikkerne på hjulet ved brug af
bagsiden af den medfølgende pedal-skruenøgle. Hvis ikke dette
hjælper mod ulige spænding af kæden, kontakt da din forhandler for
yderligere instrukser.

J.

Sæt pedalerne på pedalarmene ved at matche bogstaverne på
pedalarmene med bogstaverne på pedalerne.Stram MEGET godt til
med din pedalskruenøgle (den venstre pedalarm har et modsatrettet
gevind).

7

9

10

K. Pump dækket op og husk, at du vil komme til at have al din vægt på
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dette ene hjul. Derfor er det vigtigt at du pumper det hårdere end du
ville pumpe en almindelig cykel.
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J.

Ting, der kan gå galt!
Unicykler kan holde til meget, men de har brug for vedligeholdelse. Her er nogle ting at holde øje med, udover at se efter løse bolte.

• Løse pedaler; notmalt opdager man dette, når man kører, eller når man holder på pedalen og vrikke med den. Stram med det samme! At
køre med løse pedaler, vil ødelægge pedalarmene. Disse dele er ikke inkluderet i garantien, så vær sikker på at tjekke din cykel jævnligt
for at undgå unødige problemer.

• Løse pedalarme; dette er normalt karakteriseret ved en knirke eller pibelyd. Stram med det samme boltene på pedalarmene! Hvis de er
ladt løse, vil de ødelægge pedalarmen, og muligvis akslen.

• Ind imellem vil det være nødvendigt at stramme eller løsne kuglelejerne. Dette kan observeres ved enten overdreven bevægelse af
pedalarmene, eller ved at disse ikke kan bevæge sig frit.
Opstramning af lejerne kræver specialværktøjer, som kan findes hos din lokale cykelhandler.

• Beskadigede kæder; stramme eller løse punkter på kæden under rotation, er normalt et resultat af strakte eller slidte kæder. Udskift
kæden hvis dette sker, da det vil slide på tandhjul og kæderinge.

• Smørelse af kæder; skulle der være nogen tegn på rust, eller hvis kæden virker tør, bør den smøres. Kæderne bør smøres med let olie,
hvorefter den bør tørres af med en klud for at fjerne overskydende smørelse.

I.

K.

L

L

Advarsel
• Vær altid sikker på at alle bolte og møtrikker er korrekt spændt før hver tur på cyklen.
• Behandl altid Giraffe-cykler med forsigtigheder. At komme af dem kan være farligt, og du bør altid være opmærksom på forhindringer i
din nærhed, især når du stiger af cyklen.

• Når du skal lære at køre på en Giraffe-cykel er det tilrådeligt at have en hjælper til at assistere dig
• Prøv altid at gribe cyklen når du stiger af. Hvis stellet bliver tabt gentagne gange på hårdt underlag, vil det beskadige både sæde og stel.
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