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CANYON STYR OG FREMPINDE SAMT
STYR-FREMPINDSKOMBINATIONER
KÆRE CANYON KUNDE.
Vi ønsker dig hjerteligt tillykke med købet af en CANYON komponent. Du har truffet
et rigtig godt valg. Vi fra CANYON udvikler vores produkter i Tyskland, tester og
producerer dem med den største omhu og nøjagtighed, så vi kan garantere dig den
højst mulige produktions- og sikkerhedsstandard.
Hvis du har spørgsmål til dine CANYON produkter, bedes du henvende dig til
CANYON Bicycles GmbH
Tlf.: +45 70204011
Karl-Tesche-Straße 12
DANMARK@CANYON.COM
D-56073 Koblenz
www.canyon.com
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GENERELLE SIKKERHEDSHENVISNINGER
Som alle førsteklasses sportsartikler skal komponenter fra CANYON også monteres
omhyggeligt, helst af CANYON Bicycle GmbH. Kun på den måde kan optimal funktion
og holdbarhed garanteres i en lang periode.
Denne håndbog kan ikke formidle dig med den viden, en cykelmekaniker
har. Selv en håndbog så tyk som et leksikon ville ikke kunne omfatte alle
kombinationsmuligheder inden for disponible cykelmodeller og komponenter.
Derfor koncentrerer denne håndbog sig om dine nyanskaffede komponenter og
indeholder de vigtigste henvisninger og advarsler.
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Vi fra CANYON anbefaler derfor indtrængende, at du lader dig hjælpe af en
mekaniker fra CANYON.
Kombiner og anvend så vidt muligt udelukkende CANYON komponenter. Kun
på den måde kan der opnås optimal funktion, belastningsevne og dermed også
sikkerhed for dit produkt. Især i forbindelse med styr og frempind bør du ikke indgå
kompromisser.
Ved kombination med komponenter fra andre producenter skal du informere dig
om deres angivelser og kontrollere dimensionsnøjagtighed og kompatibilitet
iht. til angivelserne i denne betjeningsvejledning. Vores produktionstolerancer
for komponentkombinationen overvåges omhyggeligt under produktion og
kvalitetskontrol for at sikre let og korrekt montering.
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Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige henvisninger om brug, pleje,
vedligeholdelse og montering.
Læs først de generelle informationer i denne betjeningsvejledning opmærksomt
og derefter kapitlet med informationerne om det CANYON styr, frempind eller
CANYON styr-frempindskombination, du har købt. Så er der ikke noget i vejen for en
problemfri montering og fejlfri brug.
Opbevar denne originale betjeningsvejledning godt og giv denne videre til brugeren,
hvis du sælger din CANYON cykel hhv. komponent, låner den ud eller på anden måde
giver den videre.
Ved CANYON komponenter skal der - som ved alle letvægtskomponenter - tages
hensyn til nogle specielle egenskaber. Sørg derfor for omhyggelig montering og
forskriftsmæssig brug af komponenterne.
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De af CANYON anvendte materialer - især carbon (også kaldt CFK) - er overordentlige
faste og stabile, dvs. komponenterne er meget belastbare og har samtidig en lav
vægt. Man skal dog være opmærksom på, at disse materialer er temmelig skøre og at
CANYON komponenter eventuelt kun deformeres lidt før et truende brud.
En overbelastning af materialet kan forårsage skader, som næsten ikke kan ses, fordi
ingen bøjninger eller lign. tyder på skader, som man kender det fra andre materialer,
f.eks. aluminium.
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Efter en overbelastning f.eks. pga. et uheld, kan CANYON komponenterne svigte
under videre brug. Dette kan føre til et styrt med muligvis alvorlige helbredsmæssige
følger. Derfor skal kontrolhenvisningerne i kapitlet med informationerne til den
CANYON komponent, du har købt, overholdes. For efter en skadeshændelse at kunne
garantere en sikker brug skal du få den pågældende komponent kontrolleret af
CANYON Bicycle GmbH. Sørg i sådanne tilfælde altid for at få et fagligt korrekt råd
fra CANYON.

Du må aldrig ændre styr, frempinde og styr-frempindskombinationer
fra CANYON. Sav ikke noget af, fil eller bor ikke huller i CANYON
komponenterne. Det ville skade strukturen og garantien bortfalder.

i

CANYON frempinde og styr-frempindskombinationer er udelukkende
beregnet til anvendelse sammen med gevindløse såkaldte Aheadset®headset. Brug i kombination med gaffelskafter med gevind kan føre til
pludseligt svigt og dermed til styrt med uforudseelige følger.
Sørg for at indstille din CANYON komponent eller cykel således, at du til
enhver tid kan nå bremsegrebene hhv. bremse-/skiftegrebene. Vær
opmærksom på, at du ikke kan nå bremsegrebene så hurtigt, hvis du kører med
af CANYON godkendte bar ends. Det samme gælder også, hvis du cykler med en
aero-styrdel.
Som i forbindelse med horn skal du før monteringen af en aero-styrdel
indhente tilladelse fra CANYON. Monter ikke styrtilbehør, som ikke er
godkendt af CANYON. Inkompatibelt styrtilbehør kan føre til, at styret svigter.
Fare for uheld.
Vær også opmærksom på vores altid aktuelle website www.canyon.com
i Der kan du også se vores modellers anvendelsesområder grafisk
tilordnet.
Hvis du ikke er helt sikker eller hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dg til
CANYON Service-Hotline +45 70204011.
Få for din egen sikkerheds skyld efter en stødbelastning, f.eks. et uheld eller styrt dit
CANYON styr, frempinde og styr-frempindskombinationer samt cyklen undersøgt og
om nødvendigt udskiftet hhv. repareret af CANYON service.
I følgende tilfælde bør du ikke benytte din cykel mere, men skal tage kontakt med
CANYON Service-Hotline +45 70204011 :
hvis CANYON styr, frempinde eller styr-frempindskombinationer giver knagende
eller skurende lyde fra sig eller
hvis de nævnte CANYON komponenter har udvendige skader som hak, revner,
udbulinger, buler, misfarvninger etc.
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Landevejs- og triatloncykler hhv. tidskørselsmaskiner er udelukkende
konstrueret til brug på asfalterede hhv. tilstrækkeligt befæstede veje og på gader
med glat overflade.
Cyclocrosscykler er egnet til brug ved typisk terrænkørsel, f.eks. på mark- og
skovveje, men ikke til brug til all-mountain, enduro, downhill (DH), freeride, dual
slalom, downhill/freeride-parker, jumps, drops etc.
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Udelukket er skader pga. slid (slid på styrbånd og greb), forsømmelse (manglende
pleje og vedligeholdelse, lejespillerum), styrt, overbelastning pga. for stor
pålæsning, uheld, overbelastning pga. for stærk fastspænding, pga. fejlagtig
montering hhv. behandling samt pga. ændring af CANYON komponenter.
Overhold monteringsvejledningerne nøjagtigt (især angivelser af
skruetilspændingsmomenter), vedligeholdelsesinstruktionerne og supplerende
instruktioner fra produktproducenter, hvis produkter anvendes sammen med
CANYON produkter.

Sørg for, at der ikke kommer plejemidler eller fedt hhv. olie på
bremseflanker eller -skiver. Det kan have negativ indflydelse på
bremseydelsen, sågar gøre bremserne uvirksomme.

Hold dig til de nævnte adfærds- og kontrolmetoder og til alle henvisninger
om udskiftning af sikkerhedsrelevante komponenter f.eks. ved misfarvning af
komponenter eller revner etc.

Vær, når du pudser din CANYON cyklen eller en cykel fra en anden
producent hhv. CANYON komponenter, opmærksom på revner, ridser,
hak materialedeformationer eller -misfarvninger. Tag i tvivlstilfælde kontakt
med CANYON Service-Hotline +45 70204011 og få de beskadigede
komponenter udskiftet omgående.

Opbevar alle betjeningsvejledninger for sikkerhedsrelevante komponenter, så du
senere kan slå op i dem.

!

Direkte kontaktperson mht. denne betjeningsvejledning er CANYON Service-Hotline
+45 70204011, som gerne og kompetent svarer på dine spørgsmål.

!

Rengør ikke CANYON styr, frempind og styr-frempindskombinationer
med aggressive midler som rensebenzin, fortyndervæske etc.

CANYON komponenter er dimensioneret til en maksimal ryttervægt på
110 kg inklusive bagage, f.eks. en rygsæk. Vær opmærksom på
vægtbegrænsningerne for din cykel.
Benyt CANYON komponenten hhv. CANYON cyklen udelukkende til
anvendelsesformålet. I forbindelse med andre køreaktioner, for høj
vægt eller lignende er der fare for, at komponenten hhv. cyklen ikke kan holde
til belastningerne og svigter. Fare for styrt!

VEDLIGEHOLDELSE
Kontroller skruetilspændingsmomenterne for alle skruer efter de første 100 til 300
km hhv. 10 til 20 driftstimer. Spænd om nødvendigt skruerne trinvis fast op til det af
CANYON foreskrevne maksimale skruetilspændingsmoment. Kontroller ind imellem,
om CANYON komponenten sidder godt fast. Overskrid ikke det af CANYON angivne
maksimale skruetilspændingsmoment. Skrueforbindelserne skal kontrolleres igen
hver 2.000 km hhv. 100 driftstimer!
Kontroller også, at styrgrebene og skifte- og bremsegrebene sidder godt fast.

HVER GANG INDEN DU STARTER

De maksimale skruetilspændingsmomenter er påtrykt på de enkelte
komponenter.
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Inden du tager afsted skal du kontrollere din CANYON cykel hhv. komponent med
hensyn til følgende punkter:
1. Kontroller, om frempinden sidder godt fast på gaffelskaftet og styret godt fast
i frempinden. Yderligere informationer finder du i kapitlerne „Montering
af CANYON frempinde og CANYON styr-frempindskombinationer“ og
„Montering og indstilling af et CANYON styr“.
2. Kontroller, om headsettet er uden spillerum og letgående (3). Udfør
funktionskontrollen son beskrevet i kapitlet „Indstilling af Aheadset®headset“.
3. Kontroller, at bremse- og skiftegreb sidder godt fast. Lav en bremseprøve, mens
cyklen står stille, idet du trækker bremsegrebet med al kraft hen mod styret (4).
Fælgbremsernes bremsebelægninger skal herved ramme fælgens flanken med
hele fladen. De må ikke berøre dækkene. Grebet må ikke kunne trækkes helt hen
til styret!
I forbindelse med skivebremser skal hjulet allerede med ringe håndkraft og
i en tydelig afstand mellem greb og styr være fuldstændig bremset. Olie hhv.
bremsevæske må ikke komme ud af systemet og i berøring med bremseskiven.
Følgen ville være en formindsket bremsekraft og en usikker bremseydelse.
Yderligere informationer finder du i kapitlet „Bremsesystem“ i din CANYON
cykelhåndbog eller et lignende kapitel i din generelle cykel-betjeningsvejledning.
4. Udfør også de supplerende kontroller iht. anvisningerne i kapitlerne „Inden
du kører på cyklen første gang“ og „Hver gang inden du starter“
i din CANYON cykelhåndbog eller lignende kapitler i din generelle cykelbetjeningsvejledning.
Kør ikke, hvis din CANYON cykel eller komponent har fejl i et af disse
punkter! En defekt cykel eller komponent kan føre til alvorlige uheld!
Hvis du ikke er helt sikker eller hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dg til
CANYON Service-Hotline +45 70204011 eller til din cykelforhandler.
Fastgøringer, som ikke er lukket forskriftsmæssigt, kan føre til, at dele
af CANYON cyklen går løs. Alvorlige styrt ville være følgen af det!

Vær opmærksom på, at standevejen bliver længere, hvis du kører med
et aero-styr (landevejs-/triatloncykel) eller horn (MTB). Bremsegrebene
ligger ikke i en gunstig gribeafstand.

Kondition 5
Denne anvendelsesmåde står for meget krævende, stærkt stenet og ekstremt stejlt
terræn, som kun kan klares af teknisk erfarne og meget veltrænede ryttere. Større
spring ved meget høje hastigheder samt intensiv brug af specielle bike-parker eller
downhill-strækninger er typiske for denne kategori. I forbindelse med disse CANYON
komponenter skal man altid være opmærksom på, at der udføres en intensiv kontrol
med hensyn til mulige beskadigelser, hver gang man har kørt på cyklen. Skader i
forvejen kan føre til et svigt ved betydelig lavere belastninger. Ligeledes skal der
tages højde for regelmæssig udskiftning af sikkerhedsrelevante komponenter.
Det anbefales altid at bære specielle protektorer. Fuldt affjedrede bikes med lange
fjedervandringer, men også dirtbikes er betegnende for denne kategori.

Når din CANYON komponent er tørret godt, bør du (undtagelse: bremseflader og -åg)
gnide overfladerne med gæng hård voks. Poler CANYON komponenterne, når vokset
er tørret. På den måde ser CANYON styr, frempind og styr-frempindskombinationer
godt ud i årevis.

Forudsætning for at gøre krav om lovmæssigt ansvar for tingsmangler gældende er
den forskriftsmæssige brug (se kapitel „Inden du kører på cyklen første gang –
Forskriftsmæssig brug“).

Aero-styr er kun tilladt med godkendelse fra CANYON. Hvis du vil køre
med et aero-styr (Clip-On), skal du først tage kontakt med CANYON
Service-Hotline +45 70204011.

Mountainbikes er beregnet til at køre med i typisk terræn som f.eks. også ved MTBmaratonløb og crosscountry-løb. Pga. deres konception og udstyr er de dog ikke
beregnet til at bruges på offentlige veje. Inden de benyttes, skal det foreskrevne
udstyr være på plads.

Kondition 4
CANYON komponenter af denne kategori er egnet til brug iht. kategorierne 1-3.
Desuden egner de sig til meget råt og delvis stenet terræn med stejlere skråninger og
dermed højere hastigheder. Regelmæssige, moderate spring med erfarne ryttere er
ikke noget problem for de hertil hørende cykler. Man bør dog udelukke regelmæssig
og konstant brug af cyklerne på North-Shore-strækninger og i bikeparker. Disse
cykler bør pga. den stærkere belastning kontrolleres med hensyn til beskadigelser,
hver gang, man har kørt med dem. Fuldt affjedrede bikes med middel fjedervandring
er typiske for denne kategori.

Rengør styr, frempind, greb, styrbånd fra CANYON med jævne mellemrum med
vand og en blød klud. Om nødvendigt kan du bruge sæbe uden slibende partikler
til at fjerne snavset. Hvis tilsmudsningerne sidder godt fast, som olie eller fedt
på faste overflader, kan du komme lidt gængs opvaskemiddel i varmt vand. Brug
aldrig skrappe rengøringsmidler som acetone, trikloretylen eller metylen, da de kan
angribe lakken.

Den europæiske lov om sælgers ansvar for mangler gælder kun i stater,
hvor den europæiske lovgivning anvendes. Spørg hos CANYON Bicycles
GmbH om bestemmelserne i dit land.

i

Opbevar ikke CANYON styr, frempind og styr-frempindskombinationer i
direkte sollys og ved stor varme.

Dine CANYON komponenter og din CANYON cykel eller cyklen fra en
anden producent bliver stærkt belastet af indflydelser fra
undergrunden og de kræfter, som du leder ind i cyklen. De forskellige
komponenter reagerer på disse dynamiske belastninger med slid og træthed.
Kontroller din cykel regelmæssigt for slid, ridser, deformationer, misfarvninger
eller begyndende revner. Komponenter, hvis levetid er overskredet, kan
pludselig svigte.

Kondition 3
CANYON komponenter i denne kategori er til brug på cykler af kategori 1 og 2 og
er derudover egnede til mere rå og ubefæstede terræner. Også sporadiske spring
med en maksimal højde på ca. 60 cm er inden for disse cyklers anvendelsesområde.
Men også spring af den højde kan for uerfarne ryttere medføre ublide landinger,
hvorved de indvirkende kræfter kan forøges signifikant og føre til beskadigelser og
tilskadekomst. MTB hardtails og fuldt affjedrede cykler med kort fjedervandring står
for denne kategori.

RENGØRING OG PLEJE

LOVMÆSSIGT ANSVAR FOR TINGSMANGLER
Iht. til den europæiske lov om forbrugerbeskyttelse har du inden for de første to år
efter købsdato alle lovmæssige krav fra ansvaret for tingsmangler. Iht. til loven er
CANYON Bicycles GmbH ansvarlig for, at din CANYON komponent ikke har mangler,
som har negativ indflydelse på værdien eller brugbarheden.

!

Kondition 1
CANYON komponenter i denne kategori er beregnet til ture på befæstede
veje, hvorved hjulene er i stadig kontakt med undergrunden. Det er som regel
landevejscykler med bøjlestyr eller lige styr, triatlon- eller tidskørselscykler. Den
maksimale vægt for rytter inkl. bagage bør ikke overstige 120 kg. Denne tilladte
maksimalvægt kan under visse omstændigheder begrænses yderligere pga.
brugsanbefalinger fra komponentproducenterne.

Kondition 2
CANYON komponenter af kategori 2 er til cykler af kategori 1 og således til godt
befæstede grusveje og offroad-strækninger med let hældning, hvor dækkene i kort
tid mister kontakten med jorden pga. mindre trin/ujævnheder. Omfatter urban- og
citycykler samt cyclocross-bikes med bøjlestyr og cantilever- eller skivebremser.

Hvis CANYON komponenter af carbon på din cykel giver knagende lyde
fra sig eller har udvendige skader som hak, revner, buler, misfarvninger
etc., må du ikke benytte cyklen mere, før komponenterne er udskiftet. Efter en
stærk belastning, et uheld eller et stærkt sammenstød skal de ramte
komponenter udskiftes eller kontrolleres af CANYON.

Benyt CANYON momentnøglen eller en førsteklasses momentnøgle og overskrid
aldrig det foreskrevne maksimale skruetilspændingsmoment. Fjern den overflødige
CANYON montagepasta og luk posen omhyggeligt.

Få skaderne omhyggeligt kontrolleret og om nødvendigt CANYON komponenterne
udskiftet.

INDEN DU KØRER PÅ CYKLEN FØRSTE GANG –
FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG
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Når du monterer CANYON komponenter, skal du anvende CANYON carbonmontagepasta (5), så du opnår en optimal friktion, der hvor dele forbindes. Det
muliggør lave og derfor skånsomme skruetilspændingsmomenter.

Monter derefter komponenten som foreskrevet.

I tilfælde af en mangel eller et garantispørgsmål er CANYON din kontaktperson. Til
bearbejdning af dit krav er det nødvendigt, at du fremviser købskvitteringen.

CANYON teamet ønsker god tur og god fornøjelse med din CANYON og CANYON
komponenterne!

CANYON styr og frempinde (1) samt styr-frempindskombinationer (2) er beregnet
til brug på landevejs- og triatloncykler (dvs. tidskørsel), cyclocrosscykler eller
mountainbikes samt til disses typiske brug. Anvend kun komponenterne iht. det
tilladte anvendelsesområde hhv. i den beregnede kondition.

Læs hertil også specifikationerne på vores internetside www.canyon.com

Forvis dig om, at klemområderne er absolut fri for fedt og andre smørestoffer, hvis
carbon eller kulfiber forstærket kunststof er en af klemparterne. Fedtet aflejrer
sig på overfladen af CANYON carbonkomponenterne og forhindrer en sikker
fastklemning pga. formindsket friktionskoefficient. Engang indfedtede CANYON
carbonkomponenter kan eventuelt aldrig mere fastklemmes sikkert!

Send din cykel til CANYON service eller til din cykelforhandler med
jævne mellemrum, så han kan kontrollere de pågældende dele og
udskifte om nødvendigt.

i

i

Læs din CANYON cykelhåndbog eller din cykelproducents generelle
cykel-betjeningsvejledning, inden du tager afsted!

SÆRLIGE EGENSKABER VED MATERIALET CARBON
Ved alle CANYON produkter af kulfiber forstærket kunstharpiks eller kunststof, også
carbon, kort kaldt CFK, skal der tages hensyn til nogle særlige egenskaber.
Carbon er et ekstrem fast materiale, hvad der gør det muligt at producere meget
belastbare komponenter med lav vægt.
Vær opmærksom på, at carbon ikke deformeres efter en overbelastning - som
metal - , selv om den indre fiberstruktur allerede kan være beskadiget. En i forvejen
beskadiget CANYON carbonkomponent truer derfor, hvis du bliver ved med at bruge
den, med at svigte uden forvarsel, hvad der kan føre til et styrt med uforudseelige
følger.
Hvis din CANYON carbonkomponent har været ude for sådan en stærk belastning,
anbefaler vi indtrængende, at du sender komponenten eller endnu bedre hele
cyklen til kontrol til CANYON. CANYON kan kontrollere den beskadigede cykel og
om nødvendigt sørge for en udskiftning af defekte komponenter. Eventuelt kan din
cykelforhandler tage direkte kontakt med CANYON for at afklare åbne spørgsmål.
Beskadigede CANYON komponenter af carbon må af sikkerhedsgrunde ikke
repareres! Udskift omgående en beskadiget komponent og sørg for, at den ikke
benyttes videre. Destruer komponenten, så du forhindrer, at den benyttes videre af
en tredjeperson.
Komponenter af carbon må aldrig komme berøring med høje
temperaturer, som f.eks. er nødvendige ved pulvercoating eller
ovnlakering. Den dertil nødvendige varme kan ødelægge komponenten.
Undgå også opbevaring i en bil ved stærk solindstråling og lagring i nærheden
af varmekilder.
Komponenter af carbon har som alle letvægtskomponenter en begrænset levetid.
Udskift derfor profylaktisk styr, frempinde og styr-frempindskombinationer fra
CANYON alt efter brug med jævne mellemrum (mindst hvert andet år), også selv om
de ikke har været ude for et uheld eller lignende hændelse.

Løsnede eller for stærkt spændte skrueforbindelser kan føre til et
uheld!

GENERELLE MONTERINGSHENVISNINGER OG
KOMPATIBILITET
Generelt er monteringen af frempind, styr, greb og styr-frempindskombinationer et
arbejde for en erfaren fagmand. Disse arbejdsskridt bør du for din egen sikkerheds
skyld kun få udført af CANYON eller en erfaren cykelforhandler. Hver enkelt af
de følgende henvisninger skal derfor ubetinget overholdes. Tilsidesættelse af
forskrifterne kan føre til, at cyklen og dermed forbundne komponenter svigter og til
et alvorligt styrt eller tilskadekomst.

!

Også monteringen af komponenter, som ikke passer sammen, kan føre
til, at sammenskruningen svigter og til et alvorligt styrt.

Vores anbefaling lyder: Brug altid frempind og styr sammen, dvs. fra CANYON, da
CANYON komponenterne er afstemt efter hinanden, kontrolleret og godkendt.
Hvis du beslutter dig til at benytte en komponent fra en anden producent og til
at kombinere den med en CANYON komponent, skal du tage hensyn til dennes
betjeningsvejledning. Kontroller de nøjagtige mål, så du opnår en god pasform samt
en pålidelig brug sammen med CANYON komponenter.
CANYON Bicycle GmbH overager intet ansvar for problemer og skader, som opstår fra
kombinationen af CANYON komponenter med komponenter fra en anden producent.
Vær før monteringen opmærksom på skarpe kanter eller grater i alle gaflens,
headsettets, frempindens, styrets klemområder og eventuelt også ved dertil
godkendte aero-styr eller horn.
Hvis en komponent har grater eller skarpe kanter, må du ikke anvende den. Få
komponenter med skarpe kanter eller grater (ligegyldigt fra hvilken producent)
kontrolleret af CANYON. CANYON Bicycle GmbH vil konstatere, om fejlen kan
afhjælpes eller om du skal udskifte komponenten.
BRUG AF CANYON MOMENTNØGLEN ELLER EN FØRSTEKLASSES
MOMENTNØGLE
For at udføre fastgøringen af to komponenter så sikkert som muligt, anser vi fra
CANYON det for nødvendigt at anvende en momentnøgle (6).
Hvis det maksimale tilspændingsmoment på klemskruerne (f.eks. på frempinden)
overskrides, fører det til en for høj klemkraft. Det kan føre til, at komponenten svigter,
og indeholder derfor en stor risiko for uheld. Desuden mister produktgarantien i et
sådant tilfælde sin gyldighed. For løse eller for stærkt fastskruede skruer kan føre
til svigt og af den grund til et uheld. Hold dig nøjagtigt til momentangivelserne fra
CANYON.






Sæt den passende bit i optagelsen på CANYON momentnøglen.
Før den indvendige sekskantnøgle komplet ind i skruehovedet.
Drej langsom på grebet på CANYON momentnøglen. Når skruen får fat, vandrer
viseren hen over skalaen. Stands drejebevægelsen, så snart viseren står på tallet
for det foreskrevne tilspændingsmoment.
Anvend til monteringen den CANYON momentnøgle, som er vedlagt
BikeGuard’en eller som du har købt på www.canyon.com. Hvis du ikke har
adgang til en førsteklasses momentnøgle, bedes du henvende dig til CANYON.

Komponenter, hvor du har spørgsmål med hensyn til kompatibilitet,
må du ikke bruge. Henvend dig i tvivlstilfælde til CANYON ServiceHotline +45 70204011.
Beskadigede CANYON komponenter må under ingen omstændigheder
anvendes! Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du udskifter komponenten.
Kør ikke med cyklen, til du har gjort det.

!

Brug CANYON carbon-montagepasta på forbindelsesfladerne, for at
øge friktionen, så du opnår en tilstrækkelig klemkraft.

BRUG AF CANYON MONTAGEPASTA
Komponenter af carbon er frem for alt modtagelige for skader, som er forårsaget af
for stor klemkraft. CANYON montagepasta skaber ekstra vedhængning mellem to
overflader og tillader dermed, at den nødvendige klemkraft reduceres op til 30 %.
Det er især hensigtsmæssigt i klemområderne for styr og frempind samt
gaffelskaftrør og frempind - to klemområder, hvor for høj klemkraft kan ødelægge
komponenterne, hvorved disse kan svigte og garantien bortfalder.
Med CANYON montagepasta (5) forebygges en eventuel ødelæggelse af
carbonstrukturen vha. reduktion af klemkraften. Desuden forhindres den knagen,
som tit opstår ved klemstederne. Desuden garanterer den optimal beskyttelse mod
korrosion og forhindrer en sådan også under våde forhold.
CANYON montagepasta kan bruges til carbon- og aluminiumsforbindelser. Den er
perfekt til dette formål, da den ikke hærder.
Før du påfører CANYON montagepasta, skal du fjerne smudspartikler og rester af
smøremidler fra den flade, som skal behandles. Derefter smører du med en pensel
eller en læderklud et tyndt og jævnt lag CANYON montagepasta på de rene flader.

MONTERING AF CANYON FREMPINDE OG CANYON STYRFREMPINDSKOMBINATIONER
CANYON frempinde (9) kan monteres i to retninger. Ved at vende disse såkaldte FlipFlop modeller om kan styret monteres i to forskellige højder.

MOUNTAINBIKE – INDSTILLING AF SKIFTE- OG BREMSEGREB
Løsn skruerne på grebets spændebånd to til tre omdrejninger. Du skal ikke skrue
skruerne helt ud. Drej de løsnede greb på CANYON styret, så de peger lidt nedad. Sæt
dig op på sadlen og læg fingrene omkring bremsegrebet.

Hvis du udskifter CANYON frempinden på en gaffel med carbonskaft, skal du
kontrollere gaflens klemområde for hak eller slid. Hvis der er synlige skader, spørg
CANYON, om det er nødvendigt at udskifte gaflen.

Kontroller, om hånden danner en lige linje med underarmen (28). Kontroller også, at
din pege- og langfinger kan tage godt fat om bremsegrebet (29). De yderste led på
de to fingre skal kunne nå omkring grebet, uden at det skal trækkes hen imod styret.
Det er eventuelt nødvendigt, at du skal positionere bremsegrebet og skiftegrebet
lidt væk fra styrgrebet (30). Eller du skal bruge grebsafstandsindstillingen iht. til
producentens anbefalinger.

Sørg for, at klemområderne er absolut fedtfri, hvis en af klemparterne er
en carbonkomponent. Åbn et hjørne af CANYON montagepastaen. Tryk lidt
montagepasta ud og smør både frempindsøjet indvendigt og gaffelskaftets
klemområde tyndt med CANYON montagepasta (11).

Tilpas skiftegrebet tilsvarende og skru bremse- og skiftegrebenes klemskruer fast med
det anbefalede skruetilspændingsmoment. Du bør under ingen omstændigheder
overskride det af bremsegrebets producent foreskrevne skruetilspændingsmoment,
da bremsegrebene ellers kan beskadige CANYON styret.

Smør gevindet og undersiden af skruehovederne med førsteklasses fedt (12). Kom
ikke smøremiddel på klemområdernes overflader.

Du må aldrig afkorte CANYON mountainbike styr ved at save noget af
styrets ender, da styrene er forstærket i klemområderne for skifte- og
bremsegreb etc. Vælg i stedet for et styr i tilpasset bredde og eventuelt højde.

Forvis dig om, at den til gaflen valgte CANYON frempind har den korrekt
overensstemmende klemdiameter (10)!

Skub CANYON frempinden på gaflen (13). Det skal på den ene side være muligt uden
kraft, men frempinden må på den anden side heller ikke have spillerum.
Alt efter gaffelskaftets længde og den ønskede frempindsposition skal du skubbe
spacere (mellemringe) (14) på gaffelskaftet oven for headsettet og/eller på
frempinden. Den maksimalt tilladte højde for spacere er som regel 30 mm.
Spacere kan fås i forskellige højder. Spacerne skal stables i højden, så at gaffelskaftet
ender 2 bis 3 mm under overkanten af frempinden (15).
Sørg for, at gaffelskaftet støtter i tilstrækkelig stor længde i frempinden og at det
maksimalt ender 3 mm under overkanten på CANYON frempinden. Det garanterer en
pålidelig fastklemning, når det foreskrevne skruetilspændingsmoment anvendes på
gaffelskaftfastklemningens klemskruer.
Hvis din foretrukne styrhøjde positionerer CANYON frempinden dybere på
gaffelskaftet, fører det til, at gaffelskaftet rager ud af frempinden foroven. Skub til
kontrol af positionen spacere øverst på skaftet, så at gaffelskaftet ender 2 mm under
overkanten af spacerne. Efter en prøvekørsel skal skaftet, især i forbindelse med
carbongafler ubetinget afkortes af en erfaren fagmand, helst af CANYON.

LANDEVEJSCYKEL / CYCLOCROSSCYKEL – INDSTILLING AF BREMSESKIFTEGREB
Løsn skruerne på grebets spændebånd to til tre omdrejninger. Du skal ikke skrue
skruerne helt ud. Drej og forskyd de løsnede greb på CANYON styret, så at bremseskiftegrebenes øvre grebsområde er positioneret vandret. Bremsegrebets underside
flugter cirka med understyrets lige del eller ender lidt ovenfor (31). Juster også
grebene i kørselsretning lige fremad (32).
Kontroller også, at din pege- og langfinger kan tage godt fat om bremsegrebet. De
yderste led på de to fingre skal kunne nå omkring grebet, uden at det skal trækkes
hen imod styret. Det er eventuelt nødvendigt, at du skal forskyde bremsegrebet og
skiftegrebet på styrets bøjning. Eller du skal bruge grebsafstandsindstillingen iht. til
producentens anbefalinger.
Når positionen er fastlagt, smøres CANYON montagepasta på i fastklemningsområdet.
Skru bremse- og skiftegrebenes klemskruer fast med det påtrykte maksimale
skruetilspændingsmoment (33).

Vær ubetinget opmærksom på kapitlet „Headset“ i din CANYON cykelhåndbog
eller et lignende kapitel i din generelle cykel-betjeningsvejledning hhv.
betjeningsvejledningen fra gaffelproducenten, før du fastspænder frempinden.
Når du har justeret spillerummet korrekt, skruer du først de to klemskruer skiftevis i
og derefter spænder du dem fast med CANYON momentnøglen hhv. en førsteklasses
momentnøgle. Begynd med et minimum på 4 Nm.
Kontroller, når du er færdig, at CANYON frempinden er sikkert fastklemt, idet du tager
forhjulet mellem benene og prøver at dreje styret mod modstanden (37).
Hvis frempinden ikke sidder tilstrækkeligt fast, øger du moment op til det påtrykte
maksimale tilspændingsmoment.
Hvis CANYON frempinden stadig ikke er klemt tilstrækkeligt fast, afmonterer du
frempinden og smører gaffelskaftet og frempinden indvendigt en gang til med
CANYON montagepasta.
Hvis CANYON frempinden ikke kan klemmes fast på gaflen med det maksimalt
påtrykte moment, trods brugen af CANYON montagepasta på kontaktfladerne, er
frempind og gaffel ikke kompatible med hinanden.
Udskift CANYON frempinden med en passende model eller henvend dg til CANYON
Service-Hotline +45 70204011.
CANYON gafler kan i sammenspil med CANYON frempinde også køres
uden ekspander. Afmonter i et sådant tilfælde ekspanderen, når du har
indstillet lejet. Det maksimale tilspændingsmoment for frempindsskruerne er
i dette tilfælde 4 Nm.
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Kontroller at frempinden sidder sikkert efter indstilling af lejet, idet du
tager forhjulet mellem benene og prøver at dreje styret mod
modstanden (37). En løs frempind kan føre til et alvorligt uheld!

MONTERING AF HORN PÅ MTB STYR

Skru kun skruerne lidt fast (17), hvis du vil monterer styret lige efter. Du skal
derefter i mange tilfælde justere headsettet (se kapitel „Indstilling af Aheadset®headset“).

Drej aldrig grebene på et styr, efter at du har fastspændt fastgøringsskruerne. Hvis
du alligevel gør det, ridser du overfladen, ødelægger finishbehandlingen og risikerer
at beskadige materialet.

Kontroller, om hornenes klemområde er fri for grater. Anvend aldrig horn med skarpe
kanter eller grater. Andre komponenter kan få hak af det og blive beskadiget. Hvis du
opdager skarpe kanter eller grater, udskift så hornene med modeller uden grater.

Nogle CANYON komponenter har behov for regelmæssig pleje og vedligeholdelse.
Men selv ved den bedste vedligeholdelse vil alle komponenter før eller senere afhængigt af brugsintensitet og -betingelser - ikke længere kunne bruges.

Afstanden fra overkanten af CANYON frempinden til overkanten af
gaffelskaftet bør ikke overskride et maksimum på 3 mm. Kun på den
måde er en sikker fastklemning mulig.

Løsn klemskruerne på bremse- og skiftegrebene og skub dem sammen med
styrgrebene så langt indad, så hornene kan klemmes fuldstændigt fast på styret.
Skær eventuelt låget af styrgrebene, inden du forskyder dem.

Følgende CANYON komponenter i styrområdet er ude for funktionsbetinget slid og er
ikke omfattet af ansvaret for tingsmangler og garanti:
Grebenes gummi og styrbånd er modtagelige for tryk, slid og tilsmudsning.

Overhold den maksimale spacerhøjde på 30mm og stabl ikke
vedvarende mere end 5 mm spacere oven over frempinden, hvis gaflen
har et skaft af carbon.

Overhold altid de på komponenterne angivne værdier. Hvis der
foreligger forskellige værdier, er den laveste værdi overgrænsen for
skruetilspændingsmomentet. Kontroller derefter, om komponenterne sidder
fast.

For andre komponenter kan du læse i din CANYON cykelhåndbog eller i
den generelle cykel-betjeningsvejledning fra din cykelforhandler.

CANYON frempinde er Flip-Flop frempinde og kan således monteres, så
de vender nedad eller opad.

GARANTI

MONTERING OG INDSTILLING AF ET CANYON STYR

Vi yder en garanti på 2 år fra købsdato for vores styr og frempinde. Derudover tilbyder
vi vores Crash Replacement program.

Vær i forbindelse med CANYON styr-frempindskombinationer opmærksom på, at
styret ikke kan forskydes i forhold til frempinden. Ved typiske styr er det derimod
muligt.

Vores garanti gælder fra salgsdatoen og kun for førstekøberen af komponenten.
Skader i lakeringen omfattes ikke heraf. Vi forbeholder os ret til at reparere defekte
komponenter eller at erstatte dem med den tilsvarende efterfølgermodel. Det er
det eneste garantikrav. Videregående omkostninger som montering, transport etc.
overtager vi ikke.
Udelukket fra garantien er skader på grund af uhensigtsmæssig hhv. ikke
forskriftsmæssig brug, f.eks.forsømmelse (manglende pleje og vedligeholdelse),
styrt, overbelastning, samt på grund af ændringer på styr eller frempind eller ved
på- og ommontering af ekstra komponenter. Ved spring eller overbelastninger af
anden art findes der ligeledes intet garantikrav.
CANYON komponenter er High End komponenter, er
letvægtskonstruktion i fineste ingeniørkunst. Opfør du dig ligeledes
professionelt i omgangen med materialet. Forkert brug, ikke forskriftsmæssig
montering eller utilstrækkelig vedligeholdelse kan gøre CANYON
komponenterne usikre. Fare for uheld!

CRASH REPLACEMENT
Ved uheld eller alvorlige styrt kan høje kræfter indvirke på din ramme, styr, frempind
og gaffel og føre til skader, som har negativ indflydelse på funktionsdygtigheden.
Med Crash Replacement (CR) tilbyder vi dig en service, ved hvilken din beskadigede
CANYONs komponent kan blive udskiftet til gunstige betingelser. Tilbudet gælder
inden for tre år fra købsdato. Du modtager din komponent eller en lignende
komponent dvs. styr, frempind, gaffel eller ramme (uden påmonteringsdele som
f.eks. sadelpind, forskifter eller dæmper).
CR-service er begrænset til den første ejer og til beskadigelser, som har negativ
indflydelse på funktionsdygtigheden. Vi forbeholder os ret til at sætte denne service
ud af kraft, hvis vi konstaterer, at skaden er frembragt forsætligt.
Hvis du vil gøre brug af CR-service, bedes du henvende dig til vores serviceafdeling
+45 70204011.
Yderligere informationer kan du finde på vores website www.canyon.com
CANYON Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz

Tlf.: +45 70204011
DANMARK@CANYON.COM
www.canyon.com

HENVISNINGER OM MONTERING OG KOMPATIBILITET
Principielt fraråder CANYON, at du monterer en anden end en CANYON frempind
sammen med et CANYON styr.
Skulle du alligevel for egen risiko ville kombinere anderledes, skal du sørge for, at den
til CANYON frempind eller styr valgte komponent har den passende klemdiameter.
CANYON styr har et klemmål på 31,8 mm (7). CANYON landevejs- og mountainbikestyr fås i forskellige bredder og bøjninger (for landevejscykler kaldt Reach hhv. for
MTBs Rise). Sav aldrig noget af CANYON styr.
De fleste gaffelskafter måler 1 1/8“ (28,6 mm) eller 1 1/4“ (31,8 mm). Det er CANYON
frempinde dimensioneret til.
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Vær opmærksom på målene for CANYON styr og frempinde på website
www.canyon.com under Accessoires.

Anvend kun MTB bremse- og skiftegreb, hvor klemmerne er symmetriske (8).
Du må kun montere horn, hvis de er godkendt af CANYON. Også horn skal have en
symmetrisk fastklemning. Henvend dig til CANYON Service-Hotline +45 70204011
for at spørge om kompatibilitet for den af dig ønskede type.
Du må kun montere aero-styr (også kaldt Clip-On), hvis de er godkendt af CANYON.
Også aero-styr skal have en symmetrisk fastklemning. Henvend dig til CANYON
Service-Hotline +45 70204011 for at spørge om kompatibilitet for den af dig
ønskede type.

Sæt den passende bit i optagelsen på CANYON momentnøglen. Skru klemskruerne i
frempindsdækslet af og tag dækslet af.
Åbn et hjørne af CANYON montagepastaen. Tryk lidt montagepasta ud. Smør både
CANYON styrets klemområde og frempindsdækslet indvendigt og selve frempinden
i området omkring fastklemningen tyndt med CANYON montagepasta (18+19).
Monter dit nye CANYON styr således, at det sidder centreret i styrets
fastklemningsområde (20) og styret på begge sider rager lige langt ud af
frempinden. Positionen i midten kan du kende på markeringerne på styret.

INDSTILLING AF AHEADSET®-HEADSET
Indstillingen af headsettet er en opgave for en erfaren cykelmekaniker.
Disse arbejdsskridt bør kun udføres af cykelproducenten eller en autoriseret
cykelforhandler.
Hvis du alligevel selv vil udføre indstillingsarbejderene, skal du først læse
kapitlet „Headset“ i din CANYON cykelhåndbog eller et lignende kapitel i din
generelle cykel-betjeningsvejledning hhv. betjeningsvejledningen fra headsettets
producent. Vær opmærksom på, at der hertil kræves specielt værktøj, f.eks. CANYON
momentnøgle eller en anden førsteklasses momentnøgle.


Hvis styret kun kan skubbes ind i frempindsøjet med stor kraft eller hvis begge
komponenter har spillerum, bedes du tage kontakt med CANYON Service-Hotline
+45 70204011 for at afklare, om de to komponenter er kompatible med hinanden.



CANYON anbefaler indtrængende kun at montere CANYON styr i
CANYON frempinde.



Mountainbike-styr monteres således, at styrets bøjning imødekommer den naturlige
ergonomiske håndstilling, dvs. de er let bøjet bagud. Håndleddene skal være
afslappede og ikke drejes for stærkt udad.





På en landevejscykelstyr bør det lige stykke på understyret cirka være parallelt med
jorden eller pege lidt nedad bagtil.
Den i de fleste tilfælde passende position kan du kende på, at markeringerne på
CANYON styret flugter med dem på CANYON frempinden (21).
Kontroller frempindsdækslet. Logoet skal være positioneret den rigtige vej (21).
Skru de på gevindet og på hovedet indfedtede skruer i styrfastklemningen et par
omdrejninger i med fingrene (22). Kom ikke smøremiddel på klemområderne. Skru
skruerne på CANYON frempinde enkeltvis nogle omdrejninger i med en nøjagtig
passende unbrakonøgle. Skru så de to øverste skruer længere i, til klemslidsen
foroven er komplet lukket (23).
Alternativ 1: Fastskruning af CANYON Aheadset®-frempinde med
frontdæksel (24)
 Skru de to øverste skruer lidt fast (pos. 1+2) (1 Nm). Slidsen skal herved lukkes
komplet, det forreste dæksel gå ”på klods”. Til det formål skal du eventuelt løsne
de to nederste skruer (pos. 3+4) lidt igen.
 Skru så de to nederste skruer (pos. 3+4) fast iht. angivelserne på frempinden (5
eller 8 Nm).
 Skru derefter de to øverste skruer (pos. 1+2) fast igen iht. angivelserne på
frempinden.
Alternativ 2: Fastskruning af konventionelle Aheadset®-frempinde med
frontdæksel (25)
 Skru klemskruerne på frempindsdækslet fast jævnt og over kryds, til styret
klemmer lidt.
 Kontroller, at slidserne mellem frempindsdæksel og frempindskrop er parallelle
og lige brede foroven og forneden. Løsn eventuelt klemskruerne lidt igen og
spænd så jævnt lidt fast igen.
Kontroller skifte-bremsegrebene eller bremsegrebene for grater og skarpe kanter.
Benyt ikke skifte- og bremsegreb med grater eller skarpe kanter, da de kan beskadige
CANYON styret eller forårsage hak.
Hvis du opdager grater eller skarpe kanter, må du ikke anvende komponenterne.
Eventuelt kan CANYON kontrollere komponenterne og fastslå, om fejlen kan
afhjælpes eller om der skal foretages en udskiftning.
Løsn klemskruerne så meget som muligt, inden du skubber skifte-og bremsegrebene
på styret. På nogle MTB bremsegreb kan en del af spændebåndet klappes op eller
tages af.
I forbindelse med skifte-bremsegreb på en landevejscykel (Dual Control, Ergopower
eller DoubleTap) skal du afmontere spændebåndet fuldstændigt fra selve grebet
(26).

Læs betjeningsvejledningen fra andre producenter til alle
komponenter, inden du følger instruktionerne.

Kontroller spillerummet (3), ved at du holder med fingrene omkring den øvre
styrlejeskål.
Belast sadlen med overkroppen, træk i forhjulsbremsen med den anden hånd og
skub din CANYON kraftigt frem og tilbage.
Hvis lejet har spillerum, forskydes den øverste skål mærkbart i forhold til den
nederste.
En anden mulighed består i, at du løfter forhjulet lidt op fra jorden og lader det
falde ned. Hvis lejet har spillerum, kan du høre en klapren hhv. en banken i det
område.
For at kontrollere, om lejet går let, skal du med den ene hånd løfte rammen
så meget, at forhjulet ikke længere har kontakt med jorden. Drej styret fra
venstre til højre. Forhjulet skal meget let kunne drejes helt fra venstre og helt
til højre uden hak. Hvis du skubber lidt til styret, skal hjulet af sig selv dreje ud af
midterstillingen (34).

Hvis noget ikke passer, skal du justere.
ALTERNATIV 1: I -LOCK-SYSTEM-HEADSET
Dette system udmærker sig ved, at frempinden bliver klemt fast uden om det
gevindløse gaffelskaft. Frempinden er en vigtig bestanddel af headsettet. Dens
fastklemning fikserer indstillingen af lejet. I modsætning til det meget kendte
Aheadset®-system, indstiller man lejet med fastklemt frempind.














Kontroller klemskruerne bagtil på siden af frempinden med CANYON
momentnøglen i henhold til de påtrykte angivelser (35). Overskrid aldrig dette
maksimale tilspændingsmoment.
Skru forsigtigt gevindtappen på lejedæklet i urets retning med en 2 mm
indvendig sekskantnøgle. Begynd med en kvart omdrejning.
Udfør den ovenfor beskrevne spillerumskontrol. Lejet må ikke justeres for stramt.
Skru eventuelt en kvart omdrejning mere og kontroller igen.
Stil dig til sidst foran din CANYON og klem forhjulet ind mellem knæene, når du
vil foretage en kontrol.
Tag fat i styret i bremsegrebene og prøv, om du kan dreje det imod modstanden.
Forsøg også på at dreje styret nedad.
Hvis styr eller frempind kan bevæges, løsner du skruerne, justerer
komponenten og skruer frempindsklemskruerne fast med det anbefalede
tilspændingsmoment.
Hvis styr eller frempind stadig kan drejes ved det maksimalt tilladte
tilspændingsmoment, skal fastklemningerne demonteres, affedtes og sættes
sammen igen med ny CANYON montagepasta.

Kontroller, at styret og frempinden sidder sikkert og ikke kan drejes,
efter at du har indstillet lejet! Et løst styr eller en løs frempind kan føre
til et alvorligt styrt!

!

Spænd ikke stilleskruerne fast, men juster kun forsigtigt spillerummet
med dem!

ALTERNATIV 2: TYPISK AHEADSET® HEADSET
Skru klemskruerne i siden på CANYON frempinden to til tre omdrejninger ud (16). Du
skal ikke skrue skruerne helt ud.
Idet du drejer på den oppe i indstillingsdæklet liggende skrue (36), kan du nyjustere
lejespillerummet. Når du drejer i retning med uret, bliver spillerummet mindre, fordi
frempinden trykkes længere nedad mod lejet. Når du drejer i retning imod uret,
bliver spillerummet større.

Asymmetriske klemmer eller punktuelt skruede styrgreb etc. kan
beskadige dit CANYON styr. Fare for svigt!

Skub spændebåndet forsigtigt på styret (27) og monter derefter igen grebet på
spændebåndet.

Anvend principielt CANYON montagepasta i klemområderne, så du
opnår den bedst mulige fastklemning ved lavest mulige
skruetilspændingsmomenter.

Hvis der stadig er spillerum, skal du dreje indstillingsskruen en kvart eller halv
omdrejning mere. Sørg for ikke at indstille lejet for stramt, det kan ellers blive
ødelagt.

Skru først skruerne lidt i, så du let kan bevæge grebene. Bring grebene i den
ønskede position. Skru dem først helt fast med det maksimalt tilladte moment efter
justeringen.

Skru ikke skruen fast. Det drejer sig om et indstillingsarbejde! Du skal kun bevæge
skruen i kvarte omdrejninger og ind imellem kontrollere spillerummet.

Inden du monterer et nyt CANYON styr på en eksisterende frempind,
skal du undersøge det hidtil monterede styr i det mindste efter
afmonteringen for ridser, slid og hak. Skader i klemområdet tyder på dårlig
forarbejdning af frempinden eller fejlagtigt design i disse områder. Principielt
bør styr og frempind fra CANYON monteres sammen.

Når spillerummet er indstillet rigtigt, justeres CANYON frempinden nøjagtigt i
kørselsretning. Kig hen langs overrør og frempind mod forhjulet. CANYON styret står
så nøjagtigt i ret vinkel i forhold til kørselsretningen.

På CANYON Aheadset®-headset forhindrer en specialfastklemning, at gaflen bliver
løs.
Nu kan du tage spacerne af. Sæt de fjernede spacere på gaffelskaftet igen oven over
frempinden, så du bringer CANYON styret hhv. CANYON styr-frempindskombinationen
i den ønskede højde.
Det er kun muligt at fjerne spacere, hvis gaffelskaftet afkortes. Og det kan man så
ikke ændre igen. Hvis der fjernes spacere, skal gaffelskaftet afkortes. Denne opgave
er arbejde for en erfaren fagmand hhv. CANYON servicecenter. Få først arbejdet
udført, når du er helt sikker på positionen.

For en større ændring af højden skruer du skruerne på frempindsdækslet af og tager
styret af.

Cykelkomponenter er ude for brugsbetinget slid, som er afhængigt af pleje,
vedligeholdelse og brug af cyklen og af miljøindflydelser som UV-lys, regn, mudder,
støv og sand.
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Afmonter skruen til lejeforspændingen foroven på gaffelskaftet og/eller tag dækslet
foroven af. Løsn skruerne på siden af frempinden to til fire omdrejninger. Træk
frempinden af gaflen (41). Vær opmærksom på, at gaflen er løs på konventionelle
Aheadset®-headset og kan glide ud nedad.

Vær opmærksom på, at CANYON styr kun i undtagelsestilfælde er egnet til horn (også
kaldt bar ends). Spørg principielt CANYON, om dine horn er egnede. Spørg også efter
det maksimale skruetilspændingsmoment.

HENVISNINGER VEDRØRENDE SLID

i

En højdejustering af styrets position er i begrænset omfang mulig ved ændring
af spacerne (40) eller ved vending af CANYON frempindene, såkaldte Flip-Flopmodeller.

For en prøvekørsel kan du undgå at afkorte gaffelskaftet, idet du ganske enkelt
ændre spacernes placering. For at finde positionen anbringer du det samme antal
spacere, som du har fjernet under frempinden ovenover den eller omvendt.

Du bør under ingen omstændigheder overskride det af bremsegrebets producent
foreskrevne skruetilspændingsmoment, da bremsegrebene ellers kan beskadige
CANYON styret.

i

På et gevindløst system, det såkaldte Aheadset®-system, er frempinden del af
headset-systemet. Til ændring af siddepositionen kan frempinden afmonteres og
nymonteres. Derefter skal lejet nyjusteres. Vær opmærksom på kapitlet „Montering
af CANYON frempinde og CANYON styr-frempindskombinationer“ og
„Indstilling af Aheadset®-headset“.

Horn (38) giver ekstra gribemuligheder. De indstilles som regel således, at hænderne
ligger behageligt på dem, når cyklisten står op og træder i pedalerne.

Skruerne på CANYON frempinde skrues til optimering af fastklemningen
konstruktionsbetinget i i bestemte retninger (16). Bibehold under alle
omstændigheder denne iskuningsretning.

Du må ikke ændre eller afkorte CANYON styr og frempinde, for det ville
ødelægge styret hhv. frempinden og kunne føre til et alvorligt uheld
under kørslen. Enhver form for ændring på en CANYON komponent fører
desuden automatisk til, at garantien bortfalder.

INDSTILLING AF STYRETS HØJDE
Styrets højde og frempindens længde bestemmer ryggen hældning. Hvis CANYON
styret anbringes lavt, sidder cyklisten strømlinet på cyklen og bringer megen vægt
på forhjulet. Men den stærkt bøjede holdning er anstrengende og ubekvem, for
belastningen af håndleddene, armene, overkroppen og nakken tager til. Få CANYON
til at vejlede dig, så du undgår smerter eller manglende komfort under kørslen.

Monteringen af horn på dertil ikke godkendte CANYON styr kan føre til brud på styret
og have et uheld til følge.

Benyt ikke væsker eller fedt til at løsne grebene med. Om nødvendigt anvendes
trykluft.

Vend frempinden om og monter styret igen som beskrevet i kapitlet „Montering
og indstilling af et CANYON styr“. Sørg for, at frempindsdækslet kommer til at
vende rigtigt (21).
Kontroller, om kablerne er lange nok, når du vender CANYON styret samt frempind,
gaffel og forhjul helt om fra venstre til højre. Vær opmærksom på, at bowdenkablerne
og ledningerne ikke er snoet eller bukket og forløber i ensartede buer til anslagene
eller bremsen.
Monter CANYON komponenterne som beskrevet i kapitlerne „Montering af
CANYON frempinde og CANYON styr-frempindskombinationer“, „Montering
og indstilling af et CANYON styr“ og ved konventionelle Aheadset®-headset
„Indstilling af Aheadset®-headset“.

Åbn skruerne, som for det meste sidder på undersiden af hornene, to til tre
omdrejninger. Påfør CANYON montagepasta på klemområdet på styret og indvendig
i hornene.

På CANYON Aheadset®-headset med fastklemning har lejespillerummet ikke ændret
sig.

Sæt hornene på styrets ender og indstil dem efter ønske og sørg for, at begge sider
står i samme vinkel. Vær opmærksom på eventuelle angivelser af side „Højre“ eller
„Venstre“ på hornene.

Vær opmærksom på, at der kun må monteres 30 mm spacere under en
CANYON frempind.

Skru skruerne fast med din CANYON momentnøgle eller en førsteklasses
momentnøgle med 3 Nm. Hvis hornene stadig kan drejes, øges momentet højst
op til det nævnte maksimale tilspændingsmoment. Overskrid ikke det af CANYON
tilladte maksimale skruetilspændingsmoment for klemskruerne for de horn, som
monteres på CANYON styr.
Overhold også altid de på komponenterne angivne værdier. Hvis der
foreligger forskellige værdier, er den laveste værdi overgrænsen for
skruetilspændingsmomentet.

Kontroller til sidst, at alle komponenter sidder godt fast.

Få omgående gaffelskaftet afkortet af CANYON, hvis du har anbragt
mere end 5 mm spacere oven over frempinden.

GREB OG STYRBÅND
Greb og styrbånd sørger ikke kun for komfort, men de er også vigtige for et godt hold
på styret og for kørselssikkerheden.
Forvis dig om, at greb og styrbånd er fast monterede og funktionsdygtige. Udskift
omgående slidte eller meget tilsmudsede greb og styrbånd.

Hvis hornene ikke kan klemmes forskriftsmæssigt fast på styret trods brugen af
CANYON montagepasta på kontaktfladerne, er hornene og styret ikke kompatible
med hinanden. Udskift i dette tilfælde hornene med passende modeller.

Mindst engang om året er det tid til afmontering, kontrol eller udskiftning.

Vær opmærksom på, at sammenskruningerne mellem frempind, styr,
horn, skifte- og bremsegreb skal spændes fast med de foreskrevne
tilspændingsmomenter.

Styrgreb må kun monteres på et fedt- og oliefrit CANYON styr, så de sidder godt og
ikke kan dreje.

Monteringen af ikke egnede horn på et CANYON styr kan medføre brud
på styret og et uheld. Ikke alle CANYON styr er egnede til horn. Spørg
CANYON Service-Hotline +45 70204011 om råd.
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Læs og overhold monteringsvejledningen for hornene.

MONTERING AF AERO-STYRDELE PÅ BØJLESTYR
Aero-styrdele, kort aero-styr (39) giver ekstra muligheder for at positionere sig i en
liggende stilling på landevejscyklen. De indstilles som regel således, at hænderne
ligger behageligt på dem, når rytteren kører liggende med underarmene i
armskålene.
Vær opmærksom på, at CANYON styr kun i undtagelsestilfælde er egnet til aerostyr (også kaldt extensions). Spørg principielt CANYON Service-Hotline +45
70204011 om, hvorvidt dine aero-styr er egnede. Spørg også efter det maksimale
skruetilspændingsmoment.

MONTERING AF GREB

Kontrollier ved Skruegreb (42), at de realiserer fastklemningen via en klemring og
ikke via en på styret virkende skrue. Greb med skruefastklemning kan ganske enkelt
skubbes på styret. Sørg for at klemmekanismen sidder for enden af styret, hvis der
kun findes en. Når grebet sidder korrekt på styret, skruer du skruerne netop så fast,
at grebet sidder sikkert. Overskrid aldrig det maksimale skruetilspændingsmoment
på 3 Nm.
Alle andre greb sidder fast pga. egenspænding og friktion mellem greb og CANYON
styr. Det er lettest at montere grebene med trykluft. Herved udvides grebene lidt
og kan så skubbes på. Hvis du ikke har trykluft, henvend dig til en cykelforhandler
for montering.
CANYON fraråder stærkt, at der bruges glidemidler som hårspray etc., for det kan føre
til, at grebene senere begynder ar dreje.
Ved alle grebstyper, som har en åben ende, bør du sætte den medleverede styrprop
(43) i for enden af styret. Det forebygger eller reducerer beskadigelser af styret og
tilskadekomst for cyklisten i tilfælde af et uheld.
Sørg ved monteringen for, at styrgrebene er fri for smøremidler og brug
ingen væsker eller kemiske hjælpemidler ved monteringen.

Monteringen af aero-styr på dertil ikke godkendte CANYON styr kan føre til brud på
styret og have et uheld til følge.
Kontroller, om aero-styrets klemområde er fri for grater. Anvend aldrig aero-styr med
skarpe kanter eller grater. Andre komponenter kan få hak af det og blive beskadiget.
Hvis du opdager skarpe kanter eller grater, udskift så aero-styret med modeller uden
grater.
Anbring aero-styrdelene tæt til venstre og højre for frempinden i det absolut runde
område på CANYON bøjlestyret.
Åbn skruerne, som for det meste sidder på undersiden af aero-styret, to til
tre omdrejninger. Skru skruerne helt ud og tag halvskålene af. Påfør CANYON
montagepasta på klemområdet på styret og indvendig i klemområderne.
Læg aero-styret oven på styret og skru klemskålene lidt i igen nedefra med
skruerne. Indstil dem efter ønske og sørg for, at begge sider står i samme vinkel. Vær
opmærksom på eventuelle angivelser af side „Højre“ eller „Venstre“ på aero-styret.
Skru skruerne fast med din CANYON momentnøgle eller en førsteklasses
momentnøgle med det maksimalt tilladte tilspændingsmoment. Hvis aero-styret
stadig kan drejes, øges momentet til det nævnte maksimale tilspændingsmoment.
Overskrid ikke det af CANYON tilladte maksimale skruetilspændingsmoment for
klemskruerne for de aero-styr, som må monteres på CANYON styr.

Kør ikke, hvis styrgrebene drejer rundt. Udskift dem eventuelt med
bedre egnede, dvs. fast siddende modeller.
VIKLING AF STYRBÅND
Rens CANYON styret for eventuel fastsiddende snavs, gammelt lim eller fedt. Anvend
ikke skrappe opløsningsmidler.
Begynd forneden på indersiden af styret (44), dvs. i den åbne ende af understyret, og
lad båndet rage en god omgang frem.
Vikl båndet skråt opad, så at det altid lapper ca. en halv båndbredde over. Hold hele
tiden båndet stramt spændt og fjern, efter som arbejdet skrider frem, papiret fra
den selvklæbende side.
Læg ved bremsegrebet et enkelt kort stykke bånd på CANYON styret, så at styret
der er fuldstændig dækket til, når du vikler forbi der. Vikl regelmæssigt videre, til du
kommer til den tykkere styrmanch
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Overhold også altid de på komponenterne angivne værdier. Hvis der
foreligger forskellige værdier, er den laveste værdi overgrænsen for
skruetilspændingsmomentet.
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Hvis aero-styret ikke kan klemmes forskriftsmæssigt fast på styret trods brugen af
CANYON montagepasta på kontaktfladerne, er aero-styret og styret ikke kompatible
med hinanden. Udskift i dette tilfælde aero-styret med en passende model.
Vær opmærksom på, at sammenskruningerne mellem frempind, styr,
aero-styr, skifte- og bremsegreb skal spændes fast med de foreskrevne
tilspændingsmomenter.
Monteringen af ikke egnede aero-styr på et CANYON styr kan medføre
brud på styret og et uheld. Ikke alle CANYON styr er egnede til aero-styr.
Spørg CANYON Service-Hotline +45 70204011 om råd.
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Læs og overhold monteringsvejledningen for aero-styrene.

Sørg ved gafler med carbongaffelskaft for, at der indeni findes en egnet
klemmekanisme som modleje til indstilling af headsettet. CANYON anbefaler
principielt brugen af gaffelproducentens seriemæssige mekanisme.
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