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Monteringsanvisning: Körhandtag 

 Körhandtag monteres under, bak
på cykel i förberett fäste

 Trä medföljande klämfäste på
körhandtaget

 För in körhandtaget i det
förberedda fästet bak under
cykeln, det är viktig att trycka in
körhandtaget ordentlig tills det
stoppar och att det inte kan
vridas runt

 Skruva fast klämfästet

Ver 2009-11-01   



Montering av pedalarmsförkortare

 Pedalarmsförkortare monteras på cykelns 
originala vevarm

 Pedalarmsförkortare levereras i par, 
märkt med L för vänster och R för höger 

 Skruva av original 
pedalen 

 Skruva på pedalarmsförkortaren 

 Skruva därefter på original pedalen

Ver 2009-11-01   



Montering av alternativ pedal 

 Alternativ pedal monteras på 
cykelns originala vevarm 

 Skruva av original pedalen

 Skruva på den alternativa 
pedalen.
 

Ver 2009-11-01   



Montering av fotplattor med velcro och lod

 Fotplattor med velcro och lod monteras på
cykelns originala pedaler

 Sätt skruvarna genom fotplattan

 Placera fotplattan med skruvarna över original
pedalen

 Placera loden under pedalen och dra åt
skruvarna

Ver 2009-11-01   



Montering av alternativt styre

 Alternativt styre monteras på cykelns 
originala styrstång

 Skruva av bromshandtagen på styret

 Lossa skruven mitt på styret och ta av 
styret 

 Skruva fast det nya styret

 Skruva fast bromshandtagen

Ver 2009-11-01   



Montering av höftstöd och ryggstöd

 Höftstöd och ryggstöd monteras på
cykelns originala sadelstope (T-stag)

 Skruva fast den svarta braketten i det
förberedda fästet

 Skruva in skruven i bakkant av den
svarta braketten (denna skruv används
för att justera vinkeln på höft- och
ryggstödet)

 Montera den blanka bygeln i den svarta
braketten och spänn skruvarna på
undersidan av braketten (dessa skruvar
används för att justera höft- och
ryggstödet i djup)

Ver 2009-11-01   



Ver 2009-11-01   

 Lossa skruven på baksidan av höft- och
ryggstödet

 Placera höft- och ryggstödet intill den
blanka bygeln och skruva samman fästet



Montering av alternativ sadel

 Alternativ sadel monteras på cykelns 
originala sadelstolpe 

 Lossa klämfästet som håller
sadelstolpen på plats. Ta av
sadelstolpen från cykeln

 Skruva loss sadeln från sadelstolpen,
lossa först skruven i bakkant, ta vara
på skruv, skiva och mutter

 Lossa skruven på sidan av sadeln och
ta av sadeln från sadelstolpen

Ver 2009-11-01   



Ver 2009-11-01   

 Trä på den nya sadeln på sadelstolpen
och spänn skruven på sidan av sadeln
)denna skruv används för att justera
djupet på sadeln. Skruva sedan fast
skruven bakkant av sadeln

 Sätt tillbaka sadelstolpen på cykeln och
spänn klämfästet



Användning av handfixering

 Handfixering kan användas på alla
olika typer av styre

 Trä fingrarna genom hålen i
handfixeringen

 Sätt handen på styret, observera att
handfixeringen kommer på rätt sida av
styret

 Stäng handfixeringen med velcrobandet

Ver 2009-11-01   
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