
PURE 
CYCLING

!
Polkupyöräsi ja tämä käyttöohje vastaavat standardin EN ISO 4210-2 turvallisuusvaatimuksia.
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KÄYTTÖOHJE 
KID'S MTB-PYÖRÄ
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1 Runko:
 a Vaakaputki
 b Viistoputki
 c Istuinputki
 d Takahaarukan alaputki
 e Takahaarukan yläputki
 

2 Satula
3 Satulatolppa
4 Satulatolpankiristin
5 Jarrulevy takana
6 Takarattaat
7 Takavaihtaja
8 Ketju
9 Eturatas
10 Poljinkampisarja
11 Poljin

12 Ohjainkannatin
13 Ohjaustanko
14 Jarrukahva
15 Vaihdevipu
16 Ohjainlaakeri

17  Joustohaarukka:
 I Kruunu
 II Liukuputki
 III Alajalka
 IV Haarukan pää (drop-out)

18 Etujarru
19 Jarrulevy

 Kiekko:
20 Pikalukitsin/läpiakseli
21 Vanne
22 Pinna
23 Rengas
24 Napa
25 Venttiili

Tämä symboli ilmoittaa mahdollisesta 
loukkaantumis- ja hengenvaarasta, mikäli 

vastaavia menettelyohjeita tai varotoimenpiteitä 
ei noudateta.

i Tämä symboli antaa tuotteen käsittelyyn 
liittyviä tietoja tai ilmoittaa käyttöohjeen 

asiaankuuluvan osan, joka on huomioitava erityi-
sen tarkasti.

! Tämä symboli varoittaa virheellisestä me-
nettelystä, josta voi aiheutua esine- tai 

ympäristövahinkoja.

Kuvaamiamme mahdollisia seuraamuksia ja johto-
päätöksiä ei ilmoiteta oppaassa enää toistamiseen 
näiden symbolien merkintäkohdissa! 

TÄTÄ KÄYTTÖOPASTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

HUOMIOI ERITYISEN TARKASTI SEURAAVAT SYMBOLIT:

KOMPONENTIN KUVAUS SISÄLTÖ

2 Tervehdyssanat
4 Ohjeita vanhemmille
6 Määräystenmukainen käyttö
8 Ennen ensimmäistä ajokertaa
10 Ennen jokaista ajokertaa 
12 Asennus BikeGuard-pakkauksesta poiston 

jälkeen
26 Canyon Kid’s MTB-pyörän pakkaaminen
27 Pikalukitsimien ja läpiakselien käsittely
27 Kiekon turvallinen kiinnitys
29 Ohjeita läpiakseleilla varustettujen kiekkojen 

asentamiseksi
29 Ohjeita akselimuttereilla varustettujen  

takakiekkojen asentamiseksi
30 Mitä minun täytyy huomioida lisävarusteiden 

asennuksessa ja muutostöissä?
31 Hiilikuidun erityisominaisuudet
33 Onnettomuuden jälkeen
35 Canyon Kid’s MTB-pyörän mukauttaminen 

lapselle sopivaksi
36 Istuimen säätäminen oikealle korkeudelle
38 Istuinpituus ja satulan säätö
39 Satulan siirtäminen ja satulan kaltevuuden 

säätö
40 Vaihdevipujen ja jarrukahvojen säätö
41 Jarrukahvojen kahvaetäisyyden säätäminen
42 Jarrujärjestelmä
43 Vaihteet
44 Joustohaarukka
45 Lisätarvikkeet
46 Yleisiä ohjeita huoltoon ja kunnossapitoon
46 Canyon Kid’s MTB-pyörän pesu ja hoito
48 Canyon-pyörän säilytys ja varastointi
49 Huolto ja tarkastus
50 Huolto- ja kunnossapitovälit
52 Suositellut ruuvien kiristysmomentit

Lue myös Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täydellinen versio verkkosivuiltamme www.canyon.com
Tärkeää: Asennusohje, sivu 12. Lue ennen ensimmäistä ajokertaa sivut 4-11.
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i Tutustu myös verkkosivustoomme osoit-
teessa www.canyon.com. Sieltä löydät tie-

toa uutuuksista, ohjeita ja hyödyllisiä vinkkejä 
sekä myyntikumppaneidemme osoitteet. 

Julkaisija: 
Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz 

Asiakaspalvelunumero: 040 180 2620
Tilausfaksinumero: +49 261 40400-50
Sähköposti: finland@canyon.com

Polkupyörän toimituksen yhteydessä valmistajan tu-
lee liittää mukaan täydentävät ohjeet. Mahdolliset 
täydentävät ohjeet voit katsoa myös verkko-osoit-
teesta www.canyon.com

Teksti, suunnittelu, valokuvat ja graafinen toteutus: 
Zedler – Institut für Fahrradtechnik 
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Versio: Joulukuu 2016, 1. painos

© Julkaisu, jälkipainos, kääntäminen ja jäljentämi-
nen, osittainenkin tai sähköisillä välineillä tapahtuva, 
sekä muu käyttö ei ole sallittua ilman tekijän kirjal-
lista lupaa. 

TERVEHDYSSANAT

Kuten kaikkiin muihinkin urheilulajeihin, myös pyö-
räilyyn liittyy onnettomuuden ja loukkaantumisen 
mahdollisuus. Kun lapsesi nousee pyörän selkään, 
sinun on tunnettava ja hyväksyttävä siihen liitty-
vät vaarat. Muista aina, ettei lapsen suojana pyörän 
päällä ole auton turvallisuusvarusteita, kuten koria 
ja turvatyynyjä. Varmista sen vuoksi, että lapsellasi 
on aina sopiva ja hyvin istuva suojavarustus (kypärä, 
suojalasit, tukevat kengät, kapealahkeiset housut).

Canyon-tiimi toivottaa lapsellesi hauskaa aikaa 
Canyon Kid’s MTB-pyörän parissa! !

Tämä käsikirja muodostaa yhdessä 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan 

täysversion kanssa kokonaisuuden. Lue sen vuok-
si joka tapauksessa Canyon-maastopyörän käyt-
töohjekirjan täysversio, joka löytyy verkkosivuil-
tamme www.canyon.com. Ota aina huomioon, 
että tämä Canyon-pyörä on lapsille tarkoitettu 
Kid’s MTB, jonka suunniteltu käyttötarkoituksen 
mukainen käyttö on toinen kuin muiden Canyon 
MTB-mallien.

i Tämä ei ole ohje polkupyörän kokoamisek-
si yksittäisistä osista tai sen korjaamisek-

si! Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä yksi-
tyiskohtia käyttöohjekirjan sisältämiin tietoihin ja 
kuviin nähden. Polkupyörä ja tämä käyttöohje 
vastaavat standardin EN ISO 4210-2 turvallisuus-
vaatimuksia. Tätä käyttöohjetta koskee eurooppa-
lainen lainsäädäntö. 

Älä vaaranna lapsesi turvallisuutta teke-
mällä liian vaativia asennus- ja säätötöitä. 

Soita epävarmassa tapauksessa asiakaspalvelu-
numeroomme 040 180 2620.
Sähköposti: finland@canyon.com

Canyon Kid’s MTB-pyörät ovat huippuluo-
kan urheiluvälineitä, joissa kevytrakentei-

nen tekniikka on saavuttanut äärirajansa. Myös 
sinun ja lapsesi tulisi käsitellä materiaaleja am-
mattimaisella tavalla. Virheellinen käyttö, epä-
asianmukainen asennus tai puutteellinen huolto 
voivat heikentää pyörän turvallisuutta. Onnetto-
muusvaara!

Tämä käsikirja sisältää kattavat ohjeet huolto- ja 
kunnossapitotöistä. Niitä suorittaessasi sinun on aina 
pidettävä mielessä, että kyseiset ohjeet ja tiedot kos-
kevat ainoastaan tätä Canyon Kid’s MTB-pyörää, eikä 
niitä voi soveltaa muihin polkupyöriin. 

Eri malliversioiden ja mallimuutosten takia on 
mahdollista, ettei kaikkia töitä ole kuvattu aivan 
täydellisesti. Noudata siksi ehdottomasti kompo-
nenttien toimittajien antamia ohjeita, jotka ovat 
 BikeGuard-pakkauksessa.

Muista, että selostukset ja vihjeet voivat eri syistä, 
esimerkiksi asentajan kokemuksesta ja taidoista tai 
käytettävästä työkalusta johtuen, kaivata täydennys-
tä. Näin ne voivat edellyttää lisäksi muiden (erikois)
työkalujen käyttöä tai toimenpiteitä, joita ei ole ku-
vattu.

Web-sivustollamme www.canyon.com on useita 
huoltoa koskevia filmejä, jotka ovat avuksi pienem-
missä korjaus- ja huoltotöissä.
Älä vaaranna turvallisuuttasi tekemällä liian vaativia 
huoltotöitä. Jos olet hiemankin epävarma asiasta 
tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunume-
roomme 040 180 2620!

Ota huomioon: Tämä käsikirja ei voi antaa sinulle ja 
lapsellesi polkupyörämekaanikon taitoja. Edes tieto-
sanakirjan paksuinen käyttöohjekirja ei pystyisi kat-
tamaan kaikkia pyörien ja komponenttien yhdistely-
mahdollisuuksia. Siksi tämä käyttöohjekirja keskittyy 
uuteen polkupyöräänne ja sen tavanomaisiin kompo-
nentteihin ja sisältää tärkeimmät neuvot ja varoituk-
set. Se ei myöskään ole tarkoitettu mahdollistamaan 
polkupyörän täydellinen kokoaminen Canyon-runko-
sarjasta alkaen!

Tämä käsikirja ei voi opettaa lapsellesi polkupyörällä 
ajamista eikä liikennesääntöjä. Siksi tämä käyttöoh-
jekirja keskittyy uuteen polkupyörään ja sitä koske-
viin tärkeimpiin neuvoihin ja varoituksiin.

ARVOISA CANYON-ASIAKAS

Olemme koonneet tähän käyttöohjekirjaan sinua ja 
lastasi varten runsaasti Canyon Kid’s MTB-pyörän 
käyttöön liittyviä vinkkejä sekä tietämisen arvoisia 
seikkoja polkupyörätekniikasta mukaan lukien huol-
toon ja hoitoon liittyvät ohjeet. Lue tämä käyttöoh-
jekirja tarkasti läpi. Se kannattaa myös kokeneille 
pyöräilijöille. Polkupyörätekniikka on kehittynyt viime 
vuosien aikana voimakkaasti. Jaa tietosi myös lapsesi 
kanssa. 

Jotta lapsellesi olisi aina iloa Canyon-pyörällä ajami-
sesta ja hänen turvallisuutensa takaamiseksi sinun 
tulisi lukea koko käyttöohjekirja hänen kanssaan huo-
lellisesti läpi, kiinnittäen erityistä huomiota lukuun 
”Ohjeita vanhemmille”,

	 noudattaa tarkoin luvussa ”Asennus BikeGuard-pak-
kauksesta poiston jälkeen” kuvattuja asennusohjei-
ta,

	 käydä lapsesi kanssa läpi luvussa ”Ennen ensim-
mäistä ajokertaa” annetut ohjeet ja noudattaa niitä,

	 lukea luvusta ”Määräystenmukainen käyttö”, mihin 
käyttötarkoitukseen lapsesi uusi pyörä on tarkoi-
tettu ja kuinka suuri sitä koskeva suurin sallittu 
kokonaispaino on (ajaja, vaatteet ja matkatavarat)

	 sekä suorittaa vähimmäistoimintatarkastus yhdes-
sä lapsesi kanssa ennen jokaista ajokertaa. Miten 
se on suoritettava, on kerrottu tämän käyttöohje-
kirjan luvussa ”Ennen jokaista ajokertaa”. Älä anna 
lapsesi ajaa, jos havaitset tarkastuksessa pieniä-
kään vikoja!

Tämä käsikirja muodostaa yhdessä Canyon-maasto-
pyörän käsikirjan täysversion kanssa kokonaisuuden. 
Lue sen vuoksi joka tapauksessa Canyon-maastopyö-
rän käyttöohjekirjan täysversio, joka löytyy verkkosi-
vuiltamme www.canyon.com. Huomioi myös mukana 
toimitetut komponenttien toimittajien käyttöohjeet.

TERVEHDYSSANAT
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Koska lapset eivät ole niin tarkkaavaisia, sinun pitäi-
si ottaa tavaksesi tarkastaa Canyon Kid’s MTB-pyörä 
säännöllisesti ja säätää ja huoltaa se tarvittaessa. 
Jos olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla on 
kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 
180 2620!

Ota huomioon, että ainakin ensimmäisillä ajokerroil-
la sinun on huolehdittava valvontavelvollisuudestasi 
– äläkä vaadi lapseltasi liikaa! Perehdy oman maasi 
liikennesääntöihin. 

On tärkeää, että lapsi hallitsee Canyon Kid’s 
MTB-pyöränsä varmasti ennen kuin hän ajaa sillä yk-
sin. Ensimmäisenä vaiheena suosittelemme ajamista 
potkulaudalla tai potkupyörällä, jotta lapsi oppii hyvin 
hallitsemaan tasapainon.

Kun tämä on saavutettu, lapselle pitää selittään jar-
rujen ja vaihteiden toiminta ennen kuin lapsi nousee 
Canyon Kid’s MTB-pyörän selkään. Harjoittele lapsen 
kanssa pyörän hallintalaitteiden käyttöä tieliikenteen 
ulkopuolella, mieluiten hiljaisella aukiolla tai tiellä.

Kun lapsen ajotekniikka on kehittynyt niin pitkälle, 
että hän voi ajaa myös liikenteeltä suljettujen aluei-
den ulkopuolella, opeta hänelle, miten reunakiveyk-
set ja ratakiskot on ylitettävä, siis miten niiden yli 
ajetaan mahdollisimman matalassa kulmassa. Sitä 
ennen sinun on varmistettava, että edestä tai takaa 
ei uhkaa vaaraa.

Ole esikuva, kun kyseessä on pyöräilykypärän käyttö 
ja pyöräteiden käyttäminen. Lapsen osallistuminen 
koulussa ja liikenneyhdistyksissä annettavaan liiken-
neopetukseen on myös suositeltavaa.

!
Lapset ovat myös turhamaisia. Osta siksi 
pyöräilykypärä, josta lapsesi myös pitää. 

Sen takia sekä oikean koon selvittämiseksi lapsen 
pitäisi olla mukana kypärää ostettaessa. Jos lapsi 
pitää kypärästä ja kypärä on sopiva, on todennäköi-
sempää, että lapsi myös käyttää tätä elintärkeää 
päänsuojaa. Varmista, että hihna on aina kiinni!

!
Pyydä myyjää kypärän oston yhteydessä 
selittämään, miten kypärän kiinnityshihnat 

säädetään pään mukaan. Vain oikein paikallaan 
olevalla kypärällä on sen täysi suojavaikutus on-
nettomuuden sattuessa!

Varmista, että pyöräilykypärää käytetään 
vain pyöräillessä. Epäsuotuisissa olosuh-

teissa, esimerkiksi kiipeilytelineessä leikittäessä, 
voi kypärä jäädä kiinni ja kypärän hihnat voivat 
aiheuttaa kuristumisen.

Lasten ei pitäisi ajaa kuilujen, portaiden tai 
uima-altaiden lähellä eikä teillä, joita 

moottoriajoneuvot käyttävät.

OHJEITA VANHEMMILLE

OHJEITA  
VANHEMMILLE
Lapset kuuluvat heikoimpiin liikenteessä liikkujiin. 
Pääsyitä tähän ovat puutteellinen kokemus ja har-
joitus, mutta myös pieni ruumiinkoko, jonka vuoksi 
heidän on vaikeampi saada kokonaiskuva ja muiden 
tielläliikkujien on vaikeampi havaita heidät.

Canyon Kid’s MTB-pyörillä saa ajaa hyvin päällyste-
tyillä teillä maastossa, jolloin pyörät saavat menettää 
kosketuksensa tien pintaan vain pienten porrastu-
mien tai pengerten takia. Canyon Kid‘s MTB-pyöriä ei 
ole tarkoitettu Bike Park -alueilla ajamiseen. Se saat-
taisi aiheuttaa materiaalin ylikuormittumista, mikä 
voi johtaa pyörien rikkoutumiseen ja siten vaarallisiin 
kaatumisiin. Canyon Kid’s MTB-pyörä ei normaalisti 
vastaa tieliikenneasetuksen tai vastaavien säädösten 
tai asetusten vaatimuksia, joiden mukaan polkupyö-
rien tulee olla heijastimilla ja valaisevilla valoilla va-
rustettuja. Ota selville, onko julkiseen liikenteeseen 
osallistuminen ilman vaatimustenmukaista varustus-
ta sallittua maassa, jossa Canyon Kid’s MTB-pyörällä 
ajetaan.

Ennen kuin annat lapsesi ajaa uudella Canyon Kid’s 
MTB-pyörällä, sinun pitäisi hänen turvallisuutensa 
vuoksi ensin investoida pyörän hallitsemisen har-
joitteluun ja liikennekasvatukseen. Koska lapset eivät 
ole niin tarkkaavaisia, sinun pitäisi ottaa tavaksesi 
tarkastaa Canyon Kid’s MTB-pyörä säännöllisesti ja 
säätää ja huoltaa se tarvittaessa. Jos olet hieman-
kin epävarma asiasta tai sinulla on kysyttävää, soita 
asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620!
Canyon Kid’s MTB-pyörä ei ole rakenteensa ja varus-
tuksensa perusteella tarkoitettu käytettäväksi julki-
silla teillä. Jos haluat antaa lapsesi ajaa Canyon Kid’s 
MTB-pyörällä tieliikenteessä, pyörässä tulee olla tä-
hän määrätyt laitteet. Lisätietoja löytyy luvusta ”Tie-
liikenteeseen osallistumista koskevat lakisääteiset 
vaatimukset” Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan 
täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com

!
Huolehdi aina myös siitä, että lapsella on 
sopivan pyöräilykypärän lisäksi helposti 

havaittavat, toisin sanoen vaaleat vaatteet. Suosi-
teltavia ovat myös heijastavat raidat havaittavuu-
den parantamiseksi.

!
Varmista, että pyöräilykypärä vastaa testa-
usstandardia DIN EN 1078.

Canyon Kid’s MTB-pyörä ei normaalisti 
vastaa tieliikenneasetuksen tai vastaavien 

säädösten tai asetusten vaatimuksia, joiden mu-
kaan polkupyörien tulee olla heijastimilla ja valai-
sevilla valoilla varustettuja. Ota selville, onko jul-
kiseen liikenteeseen osallistuminen ilman 
vaatimustenmukaista varustusta sallittua maas-
sa, jossa Canyon Kid’s MTB-pyörällä ajetaan.

Kun harjoittelette jarruttamista, on tär-
keää, että kerrot lapsellesi, että märissä 

olosuhteissa jarrutusteho ja renkaiden pito heik-
kenevät ja että sen vuoksi pitää ajaa hitaammin 
ja jarruttaa varovaisemmin.
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i Tutustu myös säännöllisesti päivitettävään 
verkkosivustoomme www.canyon.com. 

Siellä olemme kohdentaneet käyttöalueet pyörä-
malleillemme myös kuvamateriaalin avulla.

Tavaratelineen asentaminen ei ole sallit-
tua. Jos lapsi haluaa kuljettaa mukana 

tavaroita, hänen pitäisi kuljettaa niitä vain eri-
koisvalmisteisessa pyöräilijän selkärepussa.

!
 Lastenistuimet eivät ole sallittuja.

!
 Pyörässä ei saa käyttää lasten peräkärryjä.

!
Älä käytä Canyon Kid‘s MTB-pyörää har-
joittelulaitteessa, johon se on kiinnitettävä 

jollain tavalla.

MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ
Eri polkupyörätyyppien käyttötarkoitusten määrittämiseksi olemme jaotelleet polkupyörämme erilaisiin luok-
kiin. Tämän tarkoituksena on määrittää jo polkupyöriemme kehitystyön yhteydessä kulloistakin kuormitusta 
vastaavat testausvaatimukset, jotta pystymme takaamaan polkupyöriemme parhaan mahdollisen käyttötur-
vallisuuden.

Siksi on erittäin tärkeää, ettei polkupyörillä ajeta määräystenmukaista käyttöä vaativimmissa oloissa, koska 
muuten polkupyörän kuormitusraja saattaa ylittyä ja runko tai muut komponentit voivat vaurioitua. Tämä voi 
johtaa vakavaan kaatumiseen. 

Canyon Kid’s MTB-pyörän, pyöräilijän ja mukana kuljetettavien tavaroiden yhteispaino ei saa olla yli 40 kg tai 
24“ kiekoilla varustettujen pyörien kyseessä ollessa yli 80 kg tavarat (selkäreppu, juomapullo yms.) mukaan 
laskettuna. 

Lapsesi Canyon Kid’s MTB-pyörän luokan voit tunnistaa rungon merkinnästä seuraavien symbolien perusteella. 
Jos et ole aivan varma siitä, mihin luokkaan pyörä kuuluu, voit koska tahansa ottaa yhteyttä asiakaspalve-
luumme.

LUOKKA YOUTH

Luokan ”Youth” pyörät on tarkoitettu lapsille. Niillä saa ajaa hyvin pääl-
lystetyillä teillä maastossa, jolloin pyörät saavat menettää kosketuksensa 
tien pintaan vain pienten porrastumien tai pengerten takia.

Enintään 20” saakka olevien tämän luokan pyörien suurin kokonaispaino 
40 kg ja 24“ kiekoilla varustettujen pyörien kyseessä ollessa 80 kg muka-
na kuljetettavat tavarat (selkäreppu, juomapullo yms.) mukaan laskettuna 
ei saa ylittyä.

Lapset eivät saa koskaan ajaa pyörällä ilman valvontaa. Siihen saakka 
kunnes turvallinen ja itsenäinen pyörällä ajaminen on aina taattua, pitäisi 
ohjeiden antamisesta ja valvonnasta aina huolehtia. Varmista, että lapsesi 
välttää vaarallisia paikkoja, kuten kuiluja, katuja, portaita ja jokia. Canyon 
Kid’s MTB-pyöriä ei ole tarkoitettu Bike Park -alueilla ajamiseen. Se saat-
taisi aiheuttaa materiaalin ylikuormittumista, mikä voi johtaa pyörien rik-
koutumiseen ja siten vaarallisiin kaatumisiin arvaamattomin seurauksin.

Canyon Kid’s MTB-pyöriä, joilla on perusvarustus, ei ole tarkoitettu tielii-
kenteeseen. Varmista, että lapsesi aina käyttää tarvittavia ja suositeltuja 
suojavarusteita (kuten kypärää, käsineitä, suojaimia yms.).

MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ
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4. Onko satula ja ohjaustanko säädetty oikein? Aseta 
lapsi seisomaan pyörän vaakaputken ylle ja tar-
kasta, jääkö haarojen väliin vähintään kämmenen 
levyinen tyhjä tila. Jos näin ei ole, lue käyttöohjeen 
jäljemmät yksityiskohtaisen kuvauksen sisältävät 
luvut tai soita asiakaspalvelunumeroomme 040 
180 2620. Liian suurilla rungoilla ajettaessa on 
olemassa loukkaantumisvaara noustessa nopeasti 
pyörän päältä!

 Satula on säädettävä siten, että lapsi juuri ja juuri 
ulottuu kantapäällään polkimeen sen ollessa alim-
massa asennossa. Kokeile, ylettyykö hän jalankär-
jillä vielä maahan satulassa istuessaan. Lisätietoa 
satulan asennosta löydät luvusta ”Canyon Kid’s 
MTB-pyörän mukauttaminen lapselle sopivaksi”.

5. Pidä huolta siitä, että lapsesi käyttää Canyon-pyö-
räänsä ainoastaan sen käyttötarkoituksen mukai-
sella tavalla! Selitä hänelle, että monet temput 
voivat näyttää helpoilta ammattilaisen tekemi-
nä, mutta että niihin vaaditaan tosiasiassa run-
saasti harjoitusta ja kokemusta. Varmista, että 
hän ei yliarvioi kykyjään. Yleensä Canyon Kid’s 
MTB-pyörät on suunniteltu 40 kg kokonaispainolle 
(ajaja, pyörä ja mukana kuljetettavat tavarat) tai  
80 kg:lle (24“-pyörät). Näitä rajoja ei pitäisi mis-
sään tapauksessa ylittää. Lue käyttötarkoitusta 
koskevat tarkemmat tiedot luvusta ”Määräysten-
mukainen käyttö”. 

6. Onko Canyon Kid’s MTB-pyörä valmistettu osit-
tain hiilikuidusta? Huomioi, että tämä materiaalin 
huollossa ja käytössä on noudattava erityistä huo-
lellisuutta ja varovaisuutta. Lue joka tapauksessa 
luku ”Hiilikuidun erityisominaisuudet”.

7. Jos olet hankkinut lapsellesi jousituksella varus-
tetun pyörän, sinun pitäisi tarkistaa etuhaarukan 
ilmanpaine yhdessä hänen kanssaan. Käytä il-
manpaineen säätämiseen tarvittaessa BikeGuardin 
mukana toimitettua pumppua. Epäasianmukaises-
ta säädöstä voi olla seurauksena joustohaarukan 
toiminnan heikkeneminen tai vaurioituminen. 
Ajo-ominaisuudet huononevat joka tapauksessa, 
eikä lapsesi ajoturvallisuus ole paras mahdollinen. 
Lisätietoja löytyy luvusta ”Joustohaarukka”.

!
Lisätietoja Canyon Kid’s MTB-pyörästäsi 
löydät Canyon-maastopyörän käyttöohje-

kirjan täysversiosta verkkosivuiltamme 
www.canyon.com. Ota aina huomioon, että tämä 
Canyon-pyörä on lapsille tarkoitettu Kid’s MTB, jon-
ka suunniteltu käyttötarkoituksen mukainen käyttö 
on toinen kuin muiden Canyon MTB-mallien.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ AJOKERTAA

!
Muista, että jarrukahvojen kohdennus voi 
vaihdella maakohtaisesti! Tarkista, mikä 

jarru toimii milläkin kahvalla. Jos lapsesi ei ole 
tottunut tähän kohdennukseen, anna huoltokor-
jaamon tarvittaessa vaihtaa kahvojen paikat kes-
kenään! 

ENNEN ENSIMMÄISTÄ 
AJOKERTAA
ENNEN KUIN ANNAT LAPSESI LÄHTEÄ AJAMAAN PYÖ-
RÄLLÄ, SINUN ON TARKASTETTAVA HÄNEN KANSSAAN 
SEURAAVAT SEIKAT:

1. Onko lapsesi jo joskus ajanut maastopyörällä? 
Huomaa, että maastossa ajaminen vaatii erityistä 
keskittymistä, kuntoa ja harjoitusta. Anna lapse-
si tutustua uuteen MTB-pyöräänsä rauhallisessa 
paikassa. Aja lapsesi kanssa hitaasti erilaisissa 
maastoissa, jotta hän voi tottua niihin. Ilmoita lap-
sesi ajotekniikkakurssille. Lisätietoja verkkosivuilla 
www.canyon.com

2. Osaako lapsesi käyttää jarruja? Canyon Kid’s 
MTB-pyörät toimitetaan normaalisti sellaisina, 
että etujarrua käytetään vasemmalla jarrukahvalla. 
Tarkasta, voiko lapsesi käyttää etujarrua samalla 
jarrukahvalla kuin hän on tottunut. Jos näin ei ole 
asian laita, sinun täytyy harjoitella uusissa paikois-
sa olevien jarrukahvojen käyttöä hänen kanssaan, 
koska ajattelematon etujarrun painaminen voi joh-
taa kaatumiseen. Tarvittaessa anna ammattikor-
jaamon vaihtaa jarrukahvojen paikat keskenään.

 
Uudenaikaiset jarrut jarruttavat mahdollisesti huo-
mattavasti voimakkaammin kuin lapsesi aikaisem-
man polkupyörän jarrut! 

 
Harjoittele lapsesi kanssa antamalla hänen tehdä 
joitakin koejarrutuksia valvonnan alaisena! Näin 
hän voi vähitellen kokeilemalla tottua jarruttamaan 
suurimmallakin jarrutusteholla. Enemmän jarruis-
ta kerrotaan luvussa ”Jarrujärjestelmä”. 

3. Tunteeko lapsi pyörän vaihteiston ja sen toimin-
tatavan? Opeta lasta rauhallisessa paikassa käyt-
tämään vaihteistoa. Selitä lapselle, että etu- ja 
takavaihdetta ei saa vaihtaa samanaikaisesti eikä 
vaihtamisen aikana saa polkea voimakkaasti. Lisä-
tietoa vaihteista löydät luvusta ”Vaihteet”. 

Canyon Kid’s MTB-pyörät ovat huippuluo-
kan urheiluvälineitä, joissa kevytrakentei-

nen tekniikka on saavuttanut äärirajansa. Myös 
sinun ja lapsesi tulisi käsitellä materiaaleja am-
mattimaisella tavalla. Virheellinen käyttö, epä-
asianmukainen asennus tai puutteellinen huolto 
voivat heikentää pyörän turvallisuutta. Onnetto-
muusvaara!
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6. Onnistuneen pyöräilyretken tärkein tarvike on työ-
kalulaukku, jota lapsesi on kuljetettava mukana 
satulan alla. Siihen kannattaa pakata kaksi muo-
vista asennusvipua, useimmin tarvittavat kuusio-
koloavaimet, ylimääräinen sisäkumi, paikkaussar-
ja, vähän käteistä ja mahdollisesti matkapuhelin. 
Kiinnitä myös ilmapumppu runkoon.

7. Anna lapsellesi luotettava lukko mukaan, mikäli 
hän haluaa pysäköidä Canyon-pyöränsä. Canyon 
on suojattuna vierailta henkilöiltä vain, jos se on 
kiinnitetty johonkin, mitä ei voi siirtää.

!
Canyon Kid’s MTB-pyörän vaurioitumisen 
välttämiseksi huomioi suurin sallittu koko-

naispaino ja tavaroiden kuljetusta koskevat mää-
räykset luvusta ”Määräystenmukainen käyttö”. 
Jos haluat kuljettaa polkupyörää autossa tai len-
tokoneessa, lue sitä ennen luku ”Canyon-pyörän 
kuljetus” Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan 
täysversiosta verkkosivuilta www.canyon.com

Ajotien vaikutukset ja voimat, jonka lapsi 
kohdistaa pyörään, kuormittavat Canyon 

Kid’s MTB-pyörää voimakkaasti. Nämä dynaami-
set kuormitukset aiheuttavat pyörän eri kompo-
nenttien kulumista ja materiaalien väsymistä. 
Tarkasta lapsesi kanssa säännöllisesti, onko 
Canyon Kid’s MTB-pyörässä kulumisilmiöitä tai 
naarmuja, taipumia, värjäytymiä tai alkavia hal-
keamia. Sellaiset komponentit, jotka ovat jo ylittä-
neet käyttöikänsä, voivat rikkoutua yhtäkkiä. Toi-
mita Canyon Kid’s MTB säännöllisesti 
tarkastettavaksi, jotta kyseessä olevat osat voi-
daan vaihtaa tarvittaessa. Lisätietoa kunnossapi-
dosta ja käyttöturvallisuudesta on luvuissa ”Ylei-
siä ohjeita huoltoon ja kunnossapitoon”, 
”Suositellut ruuvien kiristysmomentit” ja ”Huolto- 
ja kunnossapitovälit”.

!
Ota tavaksesi tehdä luvun ”Ennen jokaista 
ajokertaa” tarkastus yhdessä lapsesi kans-

sa. Näin lapsesi oppii pyörän oikean käsittelyn ja 
voit havaita mahdolliset puutteet, jotka ovat syn-
tyneet ajon aikana.

!
Rohkaise lastasi kertomaan myös sinulle, 
jos jokin hänen pyörässään ei enää toimi. 

Jos huomaat puutteita, ota heti yhteyttä asiakas-
palveluumme numeroon 040 180 2620.

!
Tämä käsikirja muodostaa yhdessä 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan 

täysversion kanssa kokonaisuuden. Lue sen vuok-
si joka tapauksessa Canyon-maastopyörän käyt-
töohjekirjan täysversio, joka löytyy verkkosivuil-
tamme www.canyon.com. Ota aina huomioon, 
että tämä Canyon-pyörä on lapsille tarkoitettu 
Kid’s MTB, jonka suunniteltu käyttötarkoituksen 
mukainen käyttö on toinen kuin muiden Canyon 
MTB-mallien.

ENNEN JOKAISTA AJOKERTAA 

ENNEN JOKAISTA 
AJOKERTAA 
ENNEN JOKAISTA AJOKERTAA SINUN ON TARKAS-
TETTAVA SEURAAVAT SEIKAT YHDESSÄ LAPSESI 
KANSSA: 

1. Onko satulatolpan pikalukitsimet ja kiekkojen 
läpiakselit ja akselimutterit suljettu asianmukai-
sesti? Lisätietoja saat luvusta ”Pikalukitsimien ja 
läpiakselien käsittely”. 

2. Ovatko renkaat hyvässä kunnossa ja onko niissä oi-
keat rengaspaineet? Pyöritä molempia pyöriä, jotta 
voit tarkistaa niiden tasaisen pyörimisen. Tällöin 
havaitset ajoissa myös kyljestään vaurioituneet 
renkaat, murtuneet akselit ja katkenneet pinnat. 
Lisätietoja saat luvusta ”Kiekot – renkaat, sisären-
kaat ja ilmanpaine” Canyon-maastopyörän käyttö-
ohjekirjasta verkkosivuiltamme www.canyon.com

3. Tee jarrutesti pyörä paikallaan vetämällä jarru-
kahvoista voimakkaasti ohjaustangon suuntaan. 
Painepisteen tulee muodostua lyhyellä kahva-
liikkeellä, mutta kahva ei saa kuitenkaan mennä 
aivan ohjaustankoa vasten! Hydraulisista levyjar-
ruista ei saa valua ulos nestettä. Lisäohjeita ai-
heesta ”jarrut” löydät luvusta ”Jarrujärjestelmä” 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversi-
osta verkkosivuiltamme www.canyon.com

4. Tarkasta valojen toiminta, jos lapsesi haluaa 
ajaa julkisilla teillä tai yöaikaan. Katso luku ”La-
kisääteiset vaatimukset” Canyon-maastopyörän 
käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme 
www.canyon.com 

5. Pudota Canyon Kid’s MTB-pyörä matalalta korkeu-
delta lattialle. Jos havaitset räminöitä, etsi niiden 
aiheuttajat. Tarkista tarvittaessa laakeri- ja ruuvi-/
kierreliitokset. 

Jos pikalukitsimet, läpiakselit ja akselien 
mutterit eivät ole asianmukaisesti lukkiu-

tuneet, polkupyörästä voi irrota osia.  
Kaatumisvaara!

Älä anna lapsesi ajaa, jos Canyon Kid’s 
MTB-pyörä on jonkin edellä mainitun sei-

kan osalta viallinen! 
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ASENNUS BIKEGUARD- 
PAKKAUKSESTA 
 POISTON JÄLKEEN
Tee asennus BikeGuard-pakkauksesta poiston jälkeen 
yhdessä lapsesi kanssa. Niin hän oppi käsittelemään 
pyörää oikealla tavalla.

Asennus BikeGuard-pakkauksesta poiston jälkeen ei 
ole vaikeaa, mutta se tulee kuitenkin tehdä tarkasti 
ja huolellisesti. Epäasianmukainen asennus voi vaa-
rantaa polkupyörän turvallisuuden.

Tutustu aluksi uuden Canyon Kid’s MTB-pyörän kom-
ponentteihin.

Käännä Kid’s MTB-pyörän käyttöohjekirjan kansilehti 
auki. Siellä on Canyon Kid’s MTB-pyörästä kuva, jossa 
näkyvät kaikki sen tärkeät komponentit. Pidä tämä 
sivu avattuna lukemisen aikana. Näin löydät tekstissä 
mainitut komponentit nopeasti.

Kuvassa on eräs Canyon Kid’s MTB-pyörämalli – kaik-
ki mallit eivät näytä samanlaisilta.

Avaa ensimmäiseksi BikeGuard.

Avaa BikeGuard-pakkaus toiselta sivulta, vedä sisä-
pakkaus varovasti ulkopakkauksesta ja aseta ulko-
pakkaus syrjään.

BIKEGUARD-PAKKAUKSEN SISÄLLÖN TARKASTAMINEN YLEISTÄ TIETOA CANYON KID’S MTB-PYÖRÄN ASEN-
NUKSESTA

Canyon Kid’s MTB-pyörä on koottu täydellisesti ja 
koeajettu tehtaalla. Se on täysin toimintakuntoinen 
seuraavassa kuvattujen asennusvaiheiden jälkeen, 
ilman erillisiä säätötoimenpiteitä. Anna töiden päät-
teeksi lapsen ajaa koeajo läsnä ollessasi alueella, jolla 
ei ole muuta liikennettä tai hiljaisella tiellä.

Seuraavana kuvaamme asennuksen vain suppeas-
ti. Jos sinulla ei ole vastaavaa koulutusta tai riit-
tävästi kokemusta, lue vastaavat yksityiskohtaisen 
kuvauksen sisältävät luvut Canyon-maastopyörän 
käyttökäsikirjan täysversiosta verkkosivuiltamme 
www.canyon.com. Noudata myös komponenttien val-
mistajien ohjeita.

ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN 

BikeGuard-pakkauksessa on esiasennettu runkosar-
ja, johon satula ja satulatolppa sekä takapyörä on jo 
asennettu, ja erillisenä etupyörä.

Säilytystasolla takapyörän yläpuolella on työkalu-
sarjan sisältävä laatikko. Tässä laatikossa ovat kaikki 
pienet osat (esim. pikalukitsin tai läpiakseli, mahdol-
lisesti polkimet) ja Canyon-momenttiavain kärkineen, 
poljinavain, Kid’s MTB-pyörän käyttöohjekirja ja mah-
dollisesti joustohaarukkapumppu, Canyon-asennus-
pastaa, sarja lamppuja ja heijastimia ja komponent-
tien valmistajien ohjeet.

Käytä tähän vain mattoveistä tai muuta 
lyhytteräistä veistä. Älä käytä veistä itse 

polkupyörää koskevissa toimenpiteissä.

Älä tee itse polkupyörälle toimenpiteitä 
mattoveitsellä. Voisit vaurioittaa jotain ra-

kenneosaa tai loukata itseäsi. Jos leikkaaminen 
on tarpeen, käytä saksia.

TARVITTAVIEN TYÖKALUJEN LUETTELO

!
Älä kiinnitä Canyon Kid’s MTB-pyörää 
asennuksen ajaksi hiilikuidusta valmiste-

tusta putkirungosta tai satulatolpasta asennuste-
lineeseen, vaan soveltuvalla alumiinisatulatolpalla 
varustettuna. 

i Jaa uuteen Canyon Kid’s MTB-pyörään liit-
tyvä ilo muiden kanssa ja pyydä sopivaa 

henkilöä auttamaan sinua ja lastasi pyörän pur-
kamisessa BikeGuard-pakkauksesta sekä sen 
asennuksessa.

Ennen ensimmäistä ajokertaa suorita yhdessä lapsen 
kanssa luvussa ”Ennen jokaista ajokertaa” kuvatut 
tarkastukset.

Suosittelemme käyttämään asennustelinettä, joka 
tukee rungon sisäkautta kolmesta pisteestä. Voit 
myös pyytää toista henkilöä pitämään Canyon Kid’s 
MTB-pyörästä kiinni, kun kokoat sen yhdessä lapsen 
kanssa.

(1)

(2)

(4)

(3)

Uuden Canyon Kid‘s MTB-pyörän asennukseen tar-
vitset seuraavat työkalut, jotka ovat työkalusarjassa:
	 Canyon-momenttiavain kärkineen (1)
	 poljinavain (2)
	 mahdollisesti Canyon-asennuspastaa (3)
	 joustohaarukkapumppu (4)Yksityiskohtaiset tiedot:
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Jotta komponentit saadaan kiinnitettyä toisiinsa 
mahdollisimman luotettavasti, Canyon edellyttää 
ehdottomasti, että asennuksessa on käytettävä mo-
menttiavainta.

Kiinnitysruuvien (esim. satulatolpassa ja satulatolpan 
kiinnityksessä) suurimman sallitun vääntömomen-
tin ylittyminen johtaa liian suureen kiristysvoimaan. 
Tämä voi aiheuttaa komponentin rikkoutumisen ja 
sen myötä suuren onnettomuusvaaran. Tässä ta-
pauksessa myös tuotetakuu raukeaa. Liian löysästi 
tai liian kireälle kiinnitetyt ruuvit voivat rikkou-
tua ja aiheuttaa onnettomuuden. Noudata tarkasti 
Canyon-pyörälle ilmoitettuja kiristysmomentteja.

Työnnä sopiva ruuvikärki Canyon-momenttiavaimen 
kiinnityskohtaan.

Työnnä kuusiokoloavain ruuvikannan pohjaan.

Kierrä hitaasti Canyon-momenttiavaimen kahvasta. 
Ruuvin kiristyessä osoitin siirtyy asteikolla. Lopeta 
kiristysliike heti, kun osoitin on ohjeenmukaisen ki-
ristysmomentin numeron kohdalla.

CANYON-MOMENTTIAVAIMEN KÄYTTÖ

Käytä asennuksessa Canyon-momentti-
avainta, joka toimitetaan BikeGuardin mu-

kana.

Hiilikuidusta valmistetut komponentit vahingoittuvat 
erittäin herkästi, jos käytetään liian suurta puris-
tusvoimaa. Canyon-asennuspasta parantaa kahden 
pinnan keskinäistä tartuntaa. Tämän ansiosta vaa-
dittavaa kiristysvoimaa voidaan vähentää jopa 30 %.

Tämä on järkevää erityisesti etuhaarukan varsiputken 
ja ohjainkannattimen sekä satulatolpan ja istuinput-
ken kiinnitysalueilla – kahdella kiinnitysalueella, joilla 
liian suuri kiristysvoima voi vaurioittaa komponent-
teja, mikä voisi johtaa niiden rikkoontumiseen tai 
takuun raukeamiseen. 

Canyon-asennuspasta estää hiilikuitujen mahdollisen 
rikkoutumisen, koska se pienentää tarvittavaa kiris-
tysvoimaa. Tämän lisäksi vältytään yleiseltä kiinnitys-
kohtien napsahtelulta. 

Lisäksi se takaa parhaan mahdollisen korroosiosuo-
jauksen ja estää korroosion tehokkaasti myös mä-
rissä olosuhteissa. Canyon-asennuspastaa voidaan 
käyttää kaikissa hiilikuitu- ja alumiiniliitoksissa. Se 
on optimaalinen tähän tarkoitukseen, koska se ei 
kovetu.

CANYON-ASENNUSPASTAN KÄYTTÖ

i Käytä maastopyörän satulatolpissa aina 
asennuspastaa, se parantaa niiden pitä-

vyyttä. Jos satulatolpan korkeutta lasketaan, sen 
pinta naarmuuntuu hieman. Kyseessä on nor-
maali kuluminen, eikä se oikeuta reklamaatioon.

Ennen kuin levität Canyon-asennuspastaa, poista lika 
ja voiteluainejäämät käsiteltävältä pinnalta. Levitä 
sitten siveltimellä tai nahkaliinalla ohut, tasainen 
kerros Canyon-asennuspastaa puhtaille pinnoille. 

Asenna tämän jälkeen komponentit annettujen oh-
jeiden mukaan. 

Käytä Canyon-momenttiavainta. Älä missään tapauk-
sessa ylitä ruuvin ohjeenmukaista enimmäiskiristys-
momenttia. Poista liika Canyon-asennuspasta ja sulje 
pussi huolellisesti. 

ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN 
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PAKKAUKSESTA POISTAMINEN

Pidä etupyörästä kiinni. Irrota varovasti tarrakiinni-
tyksellä varustettu nauha, jolla etupyörä on kiinni-
tetty vaakaputkeen. Aseta etupyörä varovasti syrjään.

i
Säilytä kaikkia pakkauksen osia ja koko 
BikeGuardia kuivassa paikassa. Näin sinul-

la on käytettävissäsi kaikki tarvitsemasi pyörän 
mahdollista lähettämistä tai matkaa varten.

Ota työkalusarjan sisältävä pahvilaatikko säilytys-
tasolta takapyörän yläpuolelta ja aseta työkalusarja 
syrjään.

Ota etupyörän pikalukitsin työkalusarjasta. Kierrä 
vastamutteri irti ja vedä pikalukitsimen toinen jousi 
ulos.

Työnnä pikalukitsin etupyörän onton akselin sisään.

Navan kummallekin puolelle täytyy asentaa jousi. 
Varmista, että jousen kapeampi pää osoittaa pikalu-
kitsimen molemmilla puolilla navan akseliin. Pikalu-
kituksen käyttövipu asennetaan vasemmalle puolelle 
(rataspakan vastakkaiselle puolelle).

Pikalukituksella varustettu etupyöräETUPYÖRÄN ASENNUS

Poista tämän jälkeen etupyörän jarrun kuljetus-
varmistimet. Tarkempia tietoja jarruista löytyy lu-
vusta ”Jarrujärjestelmä“ Canyon-maastopyörän 
käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme 
www.canyon.com. Noudata myös komponentin val-
mistajan ohjeita.

Tarkasta levyjarrujen yhteydessä ennen kiekon asen-
nusta, istuvatko jarrupalat tarkalleen jarrusatulan 
aukoissa. Tämän tunnistaa siitä, että jarrupalojen vä-
linen rako on yhdensuuntainen palojen kanssa. 

Nosta nyt runko varovaisesti pidikkeestä Bike-
Guard-pakkauksesta ja aseta se tukevaan asentoon. 
Pyydä apuria pitämään polkupyörää pystyssä.

Virheellisesti asennetuista kiekoista voi 
olla seurauksena vaikeita kaatumisia ja 

onnettomuuksia! Jos sinulla on pienintäkään 
epäilystä asiasta tai muuta kysyttävää, ota yhteys 
asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

i Asennus sujuu helpoiten ja turvallisimmin, 
jos käytettävissäsi on asennusteline tai 

joku auttaa sinua.

ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN 

Yksityiskohtaiset tiedot:
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Kierrä pikalukitsimen vastamutteria kiinni vain kaksi 
kierrosta. Lisätietoja pikalukitsimista löytyy luvusta 
”Pikalukitsimien ja läpiakselien käsittely“. Noudata 
myös komponentin valmistajan ohjeita.

Poista varovasta etupyörän ja ohjaustangon kiinnit-
tävä suojapahvi. 

Tarkasta lopuksi, onko etupyörä keskellä etuhaarukan 
varsia. Varmista pikalukitsimen ja putoamissuojien 
asianmukainen kiinnitys.

Vedä jarrukahvasta useamman kerran, kun olet asen-
tanut kiekon ja sulkenut pikalukitsimen ja laita lo-
puksi kiekko pyörimään. 

Asenna etupyörä ja varmista, että työnnät jarrulevyn 
jarrupalojen väliin. Sulje pikalukitsin sillä tavoin, että 
kiekko on kiinnitetty tukevasti. Lue ensin luku ”Pika-
lukitsimien ja läpiakselien käsittely“.

Nosta kiekkoa ja läpsäytä kiekkoa voimakkaasti yl-
häältä käsin. Kiekon on oltava tukevasti kiinnitettynä, 
eikä se saa kolista.

!
Levyjarrujen uusia jarrupaloja on kulutet-
tava hieman jarruttamalla optimaalisten 

jarrutusarvojen saavuttamiseksi. Lisätietoja saat 
luvusta ”Jarrujärjestelmä” Canyon-maastopyörän 
käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme  
www.canyon.com

Suuntaa etupyörä pyöräkiinnikkeiden väliin ja työnnä 
läpiakseli vasemmalta pyöräkiinnikkeen ja navan läpi.

Läpiakselilla varustettu etupyörä

Käytä useamman kerran jarrukahvaa saattaaksesi 
jarrun käyttövalmiiksi. Painepisteen on ilmettävä, kun 
on kulunut korkeintaan kolmasosa kahvaliikkeestä. 
Nosta kiekkoa ja läpsäytä kiekkoa voimakkaasti yl-
häältä käsin. Kiekon on oltava tukevasti kiinnitettynä, 
eikä se saa kolista.

Kun akselin kierre menee oikean haarukanvarren 
kierteeseen, kiristä läpiakseli ilmoitetulla kiristysmo-
mentilla. Tee se Canyon-momenttiavaimella.

Ota etupyörän läpiakseli työkalusarjan ja pienosat si-
sältävästä laatikosta.

Aseta kiekko etuhaarukkaan ja pujota samanaikai-
sesti jarrulevy jarrusatulaan.

Jarrulevy ei saa tällöin hangata jarrusatulaa eikä nor-
maalisti myöskään jarrupaloja.

Virheellisesti asennetuista kiekoista voi 
olla seurauksena vaikeita kaatumisia ja 

onnettomuuksia! Jos sinulla on pienintäkään 
epäilystä asiasta tai muuta kysyttävää, ota yhteys 
asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

i
Läpiakselijärjestelmien valmistajat toimit-
tavat normaalisti perusteelliset ohjeet 

tuotteiden mukana. Lue ohjeet huolellisesti läpi, 
ennen kuin irrotat kiekon tai suoritat huoltotöitä.

ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN 
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Katso polkimien asennuksen yhteydessä ensin akse-
leissa oleva merkintä. "R" tarkoittaa oikeaa poljinta ja 
"L" vasenta poljinta. 

Muista, että vasen poljin on vasenkierteinen, eli se 
täytyy kiertää paikalleen vastapäivään, ts. vastak-
kaiseen suuntaan tavanomaiseen ruuvaussuuntaan 
nähden.

Rasvaa ennen kiinnitystä polkimen kierre ohuelti ta-
vanomaisella asennusrasvalla.

Kytke kaikki vaihteet läpi ja varmista, ettei takavaih-
taja voi koskettaa pinnoja eikä ketju siirry sisäänpäin 
pinnoihin, kun ketju on suurimmalla hammaspyörällä.

Nosta Canyon Kid’s MTB-pyörää satulasta ja  kierrä 
kampea. Tarkasta vaihteiden toiminta. Lisätietoa 
vaihteiden säädöstä löydät luvusta ”Vaihteet”.

Tarkasta polkimien tiukka kiinnitys uudel-
leen 100 km ajon jälkeen. Polkimet saatta-

vat irrota, rikkoa kierteen ja aiheuttaa jopa kaatu-
misen. Tarkasta myös muiden ruuvien tiukka 
kiinnitys vääntömomenttitietojen mukaisesti.

Kun olet asentanut kiekon, testaa jarruja 
pysähdyksissä. Jarrun painepisteen on il-

mettävä ennen kuin jarrukahva on kiinni ohjaus-
tangossa. Pumppaa hydraulisia jarruja tarvittaes-
sa useamman kerran, kunnes vankka painepiste 
ilmenee.

POLKIMIEN ASENNUS

Kierrä polkimet käsin ensimmäiset 2–3 kierrosta 
kampien kierteeseen. Ota vasta sitten poljinavain 
avuksi ja kierrä sen avulla polkimet kiinni.

Jotkut poljintyypit täytyy kiristää aina kuusiokolo-
avaimella sisäpuolelta.

Mittaa haaramitta pakkaukseen liitetyn KidFit-järjes-
telmän avulla. 

Lähempiä tietoja oikeasta istuinkorkeudesta löytyy 
myös oheisesta Quick Start Guidesta. 

Lue seuraavaa menettelyä varten luku ”Canyon Kid’s 
MTB-pyörän mukauttaminen lapselle sopivaksi”.

SATULAN JA SATULATOLPAN SÄÄTÄMINEN

!
Noudata luvun ”Istuimen säätäminen oi-
kealle korkeudelle” sisältämiä ohjeita sekä 

luvussa ”Yleisiä ohjeita huoltoon ja kunnossapi-
toon” ilmoitettuja sallittuja ruuvien kiristysmo-
mentteja ja huomio itse komponenteissa olevat 
tiedot.

!
Älä työnnä satulatolppaa pidemmälle is-
tuinputkeen kuin on tarpeen. Asennuspas-

ta naarmuttaa helposti satulatolppaa. Tämä ei ole 
hyväksyttävä syy reklamaatioille.

ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN 
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Oikaise satula ja sulje pikalukitsin, äläkä kiristä sa-
tulaputken kiinnityksen ruuvia liian tiukkaan, eli ei 
yli suurimman sallitun kiristysmomentin. Voit käyt-
tää Canyon-momenttiavainta. Pikalukitsinta koskevia 
ohjeita on luvussa ”Pikalukitsimien ja läpiakselien 
käsittely”.

Poista tarvittaessa satulan suojakalvo.

Tarkasta satulankärjen suunta eteenpäin. Onko satula 
suorassa?

Älä levitä rasvaa tai öljyä hiilikuidusta val-
mistettuihin kiinnityskohtiin!

OHJAUSTANGON SÄÄTÄMINEN

Säädä ohjaustanko etupyörän ollessa asennettuna 
ja ilmanpaineen mukautettuna. Ajovalmiin maasto-
pyörän jarrukahvat osoittavat kevyesti alaspäin. Kun 
lapsi istuu satulassa, pitää ojennettujen käsivarsien 
ja sormien muodostaa suora linja sormien ollessa 
jarrukahvoilla.

Maastopyörän ohjaustangon päät ovat yleensä hie-
man taivutettuja. Näin lapsen ranteet ovat automaat-
tisesti rennossa asennossa eivätkä käänny liian voi-
makkaasti ulospäin. 

i Lähempiä tietoja ohjaustangon säädöstä 
löydät luvusta ”Canyon Kid’s MTB-pyörän 

mukauttaminen lapselle sopivaksi”.

JOUSTOHAARUKAN PUMPPAAMINEN

Älä koskaan anna lapsen ajaa Canyon Kid’s 
MTB-pyörällään, jos MIN-/MAX-merkintä 

satulatolpassa on näkyvissä.

i
Pakkaukseen integroitu KidFit-järjestelmä 
toimii sinun ja lapsesi apuna oikean is-

tuinkorkeuden säätämisessä. Täydentäviä tietoja 
löytyy oheisesta Quick Start Guidesta.

Jotkut Canyon Kid’s MTB-pyörät on varustettu jous-
tohaarukalla.

Ilma on poistettu joustohaarukasta kokonaan kulje-
tusta varten. Canyon Kid’s MTB-pyörän joustohaaruk-
ka on täytettävä vastaavalla etuhaarukan ilmanpai-
neella.

Lisätietoja joustohaarukasta saat luvusta ”Jousto-
haarukka” Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan 
täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. 
Noudata myös komponentin valmistajan ohjeita.

Joustohaarukan epäasianmukaisesta sää-
döstä voi olla seurauksena joustohaarukan 

toiminnan heikkeneminen tai vaurioituminen.

i
Lue ennen ilman pumppaamista ja ennen 
ensimmäistä ajoa huolellisesti luku ”Jous-

tohaarukka” Canyon-maastopyörän käyttökäsikir-
jan täysversiosta sekä etuhaarukan valmistajan 
ohjeet!

Avaa joustohaarukan kansi.

Kierrä letkun hattumutteri venttiiliin.

Pumppaa joustohaarukka BikeGuardin mukana toimi-
tetulla erityisellä pumpulla haarukan valmistajan jou-
sen kovuuden säätöä koskevien suositusten mukai-
sesti. Jos olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla 
on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 
180 2620.

Voit myös mitata istuinkorkeuden lapsen tähän asti 
käytössä olleesta pyörästä poljinkeskiön keskeltä 
satulan yläreunaan keskellä satulaa. Käytä tätä is-
tuinkorkeutta sitten myös uudessa Canyon Kid’s 
MTB-pyörässä.

Työnnä satulatolppa istuinputken sisään, kunnes is-
tuinkorkeus on sopiva.

TIELIIKENTEESEEN OSALLISTUMISEN  
EDELLYTTÄMÄ VARUSTUS

Jos haluat varustaa Canyon Kid’s MTB-pyörän tie-
liikennettä varten, noudata siinä maassa voimas-
sa olevia julkisessa liikenteessä ajamista koskevia 
määräyksiä, jossa pyörää käytetään. Tätä koskevia 
ohjeita saat luvusta ”Lakisääteiset vaatimukset” 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta 
verkkosivuiltamme www.canyon.com

Canyon Kid’s MTB-pyörä ei normaalisti 
vastaa tieliikenneasetuksen tai vastaavien 

säädösten tai asetusten vaatimuksia, joiden mu-
kaan polkupyörien tulee olla varustettu heijasti-
milla ja valaisevilla valoilla. Ota selville, onko jul-
kiseen liikenteeseen osallistuminen ilman 
vaatimustenmukaista varustusta sallittua maas-
sa, jossa Canyon Kid’s MTB-pyörällä ajetaan.

ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN 
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Anna lapsen vetää jarrukahvasta useamman kerran, 
kun olet asentanut kiekon ja sulkenut läpiakselin tai 
pikalukitsimen ja laita lopuksi kiekko pyörimään.

Jarrulevy ei saa tällöin hangata jarrusatulaa eikä 
myöskään voimakkaasti jarrupaloja. Laita molemmat 
kiekot pyörimään ja tarkasta, pyörivätkö pyörät ta-
saisesti.

TARKASTUS JA SÄÄDÖT

Kun olet asentanut kiekot, testaa jarruja lapsesi kanssa 
polkupyörä paikallaan. Kahvassa on oltava painepiste, 
eikä sitä saa voida vetää ohjaustankoon asti. Lisätieto-
ja saat luvusta ”Jarrujärjestelmä” Canyon-maastopyö-
rän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme  
www.canyon.com

Tarkasta vaihteiden toiminta yhdessä lapsen kans-
sa. Kytke ketjuvaihteistolla varustetun Canyon Kid’s 
MTB-pyörän kaikki vaihteet läpi ja varmista, että ta-
kavaihtaja ei voi koskettaa pinnoja eikä ketju siirry 
sisään, kun ketju on suurimmalla hammaspyörällä.

Lisätietoja vaihteiden säätämisestä saat luvusta 
”Vaihteet“ Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan 
täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com

Tee yhdessä lapsen kanssa istuinasennon ja kah-
va-asentojen säädöt ja tarkasta ohjaustangon, kä-
densijojen ja satulatolpan tukeva kiinnitys kuten 
luvussa ”Canyon Kid’s MTB-pyörän mukauttaminen 
lapselle sopivaksi“ on kerrottu.

Satulatolpan on oltava rungon sisällä vähintään vaa-
kaputken alapuolelle asti tai tolpan MIN-/MAX-mer-
kintään saakka. 

Älä koskaan anna lapsen ajaa Canyon Kid’s 
MTB-pyörällään, jos MIN-/MAX-merkintä 

on näkyvissä.
!

Levyjarrujen uusia jarrupaloja on kulutet-
tava hieman jarruttamalla.

Pumppaa molempiin renkaisiin enintään renkaan 
kyljessä merkitty rengaspaine. Lisätietoa aiheesta 
renkaat ja sisärenkaat löytyy luvusta ”Kiekot – ren-
kaat, sisärenkaat ja ilmanpaine“ Canyon-maastopyö-
rän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme 
www.canyon.com

Suorita asennuksen päätteeksi luvussa ”Ennen en-
simmäistä ajokertaa” ja ”Ennen jokaista ajokertaa” 
kuvatut tarkastukset huolellisesti.

Tarkasta noin 100–300 km ajomatkan ku-
luttua uudelleen ruuvien tiukka istuvuus 

vääntömomenttitietojen mukaisesti. Tästä enem-
män luvuissa ”Yleisiä ohjeita huoltoon ja kunnos-
sapitoon“, ”Suositellut ruuvien kiristysmomentit“ 
ja ”Huolto- ja kunnossapitovälit”.

Tee asennus- ja tarkastustöiden päätteek-
si lapsesi kanssa koeajo alueella, jolla ei 

ole muuta liikennettä tai hiljaisella kadulla! Jos 
asennuksessa tai säädöissä ilmenee virheitä 
maastossa ajettaessa, seurauksena voi olla pyö-
rän hallinnan menettäminen!

ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN 
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CANYON KID’S 
MTB-PYÖRÄN 
PAKKAAMINEN
Jos pakkaat Canyon Kid’s MTB-pyörän esim. lähet-
tääksesi sen tarkastettavaksi ammattikorjaamoom-
me tai lähtiessäsi matkalle, sinun on huomioitava 
muutama seikka, jotta pyörä tulisi perille ilman vau-
rioita.

Noudata pakkaamisessa aina luvun ”Asennus Bike-
Guard-pakkauksesta poiston jälkeen“ ohjeita. Sinun 
pitäisi lähettää Canyon Kid’s MTB-pyörä samalla ta-
valla pakattuna kuin se saapuikin.

Pakkausohjeet, jotka neuvovat kohta kohdalta Canyon 
Kid’s MTB-pyörän pakkaamiseen, voit katsoa myös 
verkkosivuiltamme www.canyon.com!

Jos aiot matkustaa lentokoneella, pakkaa Canyon 
Kid’s MTB-pyörä joko Canyon BikeGuard -pakkauk-
seen tai soveltuvaan pyörälaukkuun, esim. Canyon 
BikeShuttleen. 

Autolla kuljetettaessa on tärkeää, että pyörä on tuet-
tu luotettavasti ja liukumisen estävästi paikalleen. 
Jos olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla on 
kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 
180 2620.

Kuljettaessasi pyörää autolla varmista, 
että pyörässä ei ole osia (työkaluja, matka-

tavaroita tms.), jotka voisivat irrota siitä ajon ai-
kana. Onnettomuusvaara!

Älä aseta pyörää tai sen osia irrallaan au-
ton sisään. Ajomatkan aikana siirtyvät osat 

voivat vaarantaa turvallisuuden.

!
Jos et ole pakannut Canyon Kid’s 
MTB-pyörää kuljetusta varten mukana toi-

mitettujen pakkausohjeiden mukaisesti, sinulla ei 
ole oikeutta vaatia korvausta Canyon Bicycles 
GmbH:lta mahdollisista kuljetusvahingoista.

!
Suurikokoisten runkoputkien yhteydessä 
useimpien kuljetustelineiden kiinnittimet 

aiheuttavat musertumisvaaran! Tämä voi johtaa 
hiilikuiturunkojen äkilliseen murtumiseen käytön 
aikana. Alumiinirungot lommoutuvat herkästi. Au-
totarvikekaupoissa on kuitenkin saatavilla sopivia 
erikoismalleja.

PAKKAUS PIKALUKITUKSET JA LÄPIAKSELIT

PIKALUKITSIMIEN  
JA LÄPIAKSELIEN  
KÄSITTELY
Pikalukitsimien helppokäyttöisyydestä huolimatta 
tapahtuu toistuvasti onnettomuuksia, jotka johtuvat 
niiden virheellisestä käytöstä. 

Pikalukitsin koostuu pääasiassa kahdesta käyttö-
osasta: 
	 Kiristysvipu navan toisella puolella: se muuttaa 

suljentaliikkeen epäkeskon välityksellä puristusvoi-
maksi.

	 Kiinnitysmutteri navan vastakkaisella puolella: sen 
avulla säädetään kierretangon esikireys.

KIEKON TURVALLINEN KIINNITYS

	 Avaa pikalukitsin. Tekstin ”OPEN” pitäisi olla tämän 
jälkeen näkyvissä.

	 Siirrä vipu takaisin kiristysasentoon; tämän näkee 
siitä, että vivun ulkosivulla lukee ”CLOSE”. Suljenta-
liikkeen alusta noin puoleenväliin vipuliikettä vivun 
täytyy liikkua erittäin kevyesti, ts. ilman kiritysvai-
kutusta.

	 Suljentaliikkeen toisen puoliskon aikana vipuvoi-
man täytyy kasvaa huomattavasti. Lopussa vipua 
voi liikuttaa enää vain erittäin suurella voimalla. 
Käytä peukalopäkiääsi apuna ja vedä tämän lisäksi 
etuhaarukasta tai rungosta käsilläsi, mutta älä jar-
rulevystä.

	 Loppuasennossa vivun täytyy olla yhdensuuntai-
nen vanteen kanssa. Se ei siis saa osoittaa sivulle. 
Vipu täytyy lukita runkoa vasten niin, ettei se pääse 
avautumaan tahattomasti.

	 Tarkasta kiinnitys yrittämällä kääntää suljettua vi-
pua.

Väärin asennetut kiekot voivat johtaa
vakaviin kaatumisiin ja onnettomuuksiin!

Älä missään tapauksessa anna lapsesi 
ajaa polkupyörällä, jos et ole tarkastanut 

kiekkojen kiinnitystä ennen liikkeellelähtöä! Kie-
kon irtoaminen ajamisen aikana aiheuttaa  
kaatumisvaaran!

i
Lukitse pikalukitsimilla kiinnitetyt kiekot 
yhdessä rungon kanssa kiinteään esinee-

seen, kun pysäköit polkupyörän.
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	 Jos kiristysvipu pystyy pyörimään kiekon ympäri, 
kiekko ei ole kunnolla kiinnitetty. Pikalukitus täy-
tyy avata uudelleen ja sen esikireyttä täytyy lisätä. 
Kierrä sitä varten vastapuolen mutteria puoli kier-
rosta myötäpäivään.

	 Toista suljentatoimenpide ja tarkasta kiinnitys uu-
delleen. Mikäli kiristysvipua ei voi enää pyörittää, 
kiristimen lukitus on tehty oikein.

	 Nosta sen jälkeen kiekko muutaman sentin verran 
maasta ylös ja tönäise rengasta yläpuolelta. Kun-
nolla kiinnitetty kiekko pysyy luotettavasti kiinni 
rungossa akselin kiinnityskohdissa.

Yritä kääntää satulaa runkoon nähden satulan pikalu-
kituksen tarkastamiseksi.

PIKALUKITUKSET JA LÄPIAKSELIT

OHJEITA LÄPIAKSELEILLA VARUSTETTUJEN KIEKKO-
JEN ASENTAMISEKSI

Läpiakseleita käytetään silloin, kun polkupyörä joutuu 
alttiiksi suurille kuormituksille. Ne antavat joustohaa-
rukoille ja takarakenteelle vaadittavaa jäykkyyttä.

Hellitä läpiakseli kuusiokoloavaimella ja vedä se ulos. 
Sen jälkeen voit irrottaa takapyörän tavalliseen ta-
paan.

Varmista kiinnitystä tehdessäsi, että et pistä läpiak-
selia napaan ennen takapyörän kiinnittämistä.

Kiinnitys voidaan tehdä tavalliseen tapaan. Takapyö-
rää ei kuitenkaan tarvitse säätää pujottimen avulla, 
koska se on automaattisesti oikeassa asennossa. Ta-
kapyörän kiinnittämisen jälkeen voit työntää akselin 
paikalleen. Kierrä akseli vastakkaisen sivun kiertei-
siin. Kiristä se määrätyllä vääntömomentilla.

Jos olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla on 
kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 
180 2620.

OHJEITA AKSELIMUTTEREILLA VARUSTETTUJEN TA-
KAKIEKKOJEN ASENTAMISEKSI

Kun pyörissä on napavaihteisto, kiinnitä ennen irrot-
tamista huomiota yksittäisten osien oikeaan kiinni-
tykseen. Kiristä ketju ennen pyöränmuttereiden kiris-
tämistä vetämällä kiekkoa taaksepäin.

Ketjun vetäminen ylös- tai alaspäin keskeltä taka- 
ja eturattaiden välistä ei saa olla mahdollista kahta 
senttiä enempää. Ketju ei saa missään tapauksessa 
roikkua!

Jos kaikki sopii ja kiekko on keskellä, kiristä akselin 
mutterit. Tarkasta, onko momenttituki oikein paikal-
laan.

! Älä milloinkaan käytä akseleiden kiinnityk-
seen muita kuin valmistajan suosittelemia 

työkaluja. Työskentele aina momenttiavaimen 
kanssa. Kiristä pienissä vaiheissa (puoli Nm) oh-
jeenmukaiseen enimmäiskiristysmomenttiin ja 
tarkasta aina välillä komponentin oikea kiinnitys-
asento. Älä ylitä valmistajan ilmoittamaa enim-
mäiskiristysmomenttia! Jos akseli kiristetään 
liian kireälle, voi joko akseli tai haarukan varsi 
vaurioitua.

i
Lue tarvittaessa navan valmistajan ohjeet 
valmistajan verkkosivuilta.

Virheellisesti asennetuista satulatolpista 
voi olla seurauksena vaikeita kaatumisia ja 

onnettomuuksia!

Älä missään tapauksessa anna lapsesi 
ajaa polkupyörällä, jos et ole tarkastanut 

satulatolpan kiinnitystä ennen liikkeellelähtöä! 
Satulatolpan irtoaminen ajamisen aikana aiheut-
taa onnettomuusvaaran!

i
Voit korvata pikalukitsimet varkaussuoja-
tuilla lukitsimilla. Tähän tarvitset erikois-

koodatun avaimen tai kuusiokoloavaimen. Jos 
olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla on 
kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 
040 180 2620.

Varmista, että molempien pikalukitsimien 
käyttövivut ovat aina Canyon Kid‘s 

MTB-pyörän vasemmalla puolella (rataspakan 
vastakkaisella puolella). Näin vältät asentamasta 
etupyörän väärin päin.
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MITÄ MINUN TÄYTYY 
HUOMIOIDA  
LISÄVARUSTEIDEN 
ASENNUKSESSA JA 
MUUTOSTÖISSÄ?
Canyon-polkupyörät ovat urheilupyöriä, jotka on 
varustettu asianomaista käyttötarkoitusta varten. 
Muista, että lokasuojien yms. asentaminen voi huo-
nontaa toimintaominaisuuksia ja siten vaarantaa 
ajoturvallisuuden. Sinun täytyy tarkastaa ennen lisä-
tarvikkeiden ostamista ja asentamista, ovatko nämä 
lisätarvikkeet yhteensopivia tämän Canyon Kid’s 
MTB-pyörän kanssa. 

Lisävarusteena asennettavien soittokellojen, ää-
nitorvien ja valojen yhteydessä on tarkastettava, 
ovatko nämä lisätarvikkeet sallittuja ja testattuja ja 
siten tieliikenteeseen hyväksyttyjä. Paristo-/akku-
valaisimien pitää olla aaltoviivalla ja kirjaimella ”K” 
merkittyjä, (katso luku ”Lakisääteiset vaatimukset” 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta 
verkkosivuiltamme www.canyon.com).

Tee ainoastaan töitä, jotka hallitset sataprosenttisen 
varmasti.

Ohjaustangon, ohjainkannattimen ja etuhaarukan 
vaihto tulee antaa aina ammattiasentajan tehtäväksi. 
Noudata joka tapauksessa lisätarvikkeen valmistajan 
toimittamia käyttöohjeita. Asentaessasi muita kom-
ponentteja ja lisätarvikkeita olet aina itse vastuussa 
rakenneosien ammattimaisesta asennuksesta. Toimi-
ta Canyon Kid’s MTB-pyörä ammattikorjaamoomme, 
jos sinulla pienintäkin epäselvyyttä oikeasta asen-
nustavasta.

Tavaratelineen tai peräkärryn asentaminen 
ei ole sallittua. Jos lapsi haluaa kuljettaa 

mukana tavaroita, hänen pitäisi kuljettaa niitä vain 
erikoisvalmisteisessa pyöräilijän selkärepussa.

Myöhemmin asennettavat lisätarvikkeet, 
esim. lokasuojat yms., voivat huonontaa 

Canyon Kid’s MTB-pyörän toimintaominaisuuksia: 
käytä siksi mieluummin valikoimaamme kuuluvia 
lisätarvikkeita. Näin voi olla varma siitä, että käy-
tät yhteensopivia osia.

i
Kaikissa lisätarvikkeiden asennusta, kom-
ponenttien yhteensopivuutta tai muutos-

töitä koskevissa kysymyksissä lue yksityiskohtai-
set luvut jäljempää käyttöohjeesta tai 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversi-
osta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Voit 
myös soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 
180 2620.

MATERIAALI HIILIKUITU

HIILIKUIDUN ERI-
TYISOMINAISUUDET
Hiilikuidulla, eli hiilikuituvahvistetulla muovilla (ly-
henne CFRP), on muihin yleisiin kevyisiin rakennema-
teriaaleihin verrattuna tiettyjä erityisominaisuuksia. 
Näiden ominaisuuksien tunteminen on erittäin tär-
keää, jotta sinä ja lapsesi voitte maksimoida korkea-
luokkaisen Canyon Kid’s MTB-pyörän eliniän ja voitte 
aina olla varmoja sen materiaalin luotettavuudesta. 

Hiilikuituvahvistettu muovi on osoittanut erinomai-
suutensa lukuisilla pyöräkilpailuvoitoilla. Tämä ma-
teriaali mahdollistaa materiaalin mukaisella suun-
nittelulla, työstöllä ja käsittelyllä äärimmäisen lujat, 
raskasta kuormitusta kestävät ja erittäin kevyet 
komponentit.

Tälle materiaalille on kuitenkin ominaista sen haura-
us. Tämän haittapuolen takia hiilikuitu ei muovaudu 
pysyvästi kuormituksessa, vaikka sen sisäinen raken-
ne voi olla jo vahingoittunut. Kuidut voivat ääritapa-
uksessa irrota toisistaan aiheuttaen niin kutsutun 
delaminaation, minkä myötä komponentin lujuus 
heikkenee voimakkaasti. Mahdollisesti tapahtunut 
ylikuormitus, joka on jo vaurioittanut sisäkuituja, ei 
ole havaittavissa teräkselle tai alumiinille ominaisina 
taipumina. Tästä syystä hiilikuitu voi ylikuormituksen 
jälkeen rikkoutua käytön aikana myöhemmässä vai-
heessa, mikä saattaa johtaa kaatumiseen ja vakaviin 
tapaturmiin. Suosittelemme, että annat ammattikor-
jaamon tarkastaa komponentin tai mieluiten koko 
Canyon Kid’s MTB-pyörän tällaisen ylikuormituksen 
jälkeen! 

Seliltä lapsellesi, että hänen pitää aina pysäköidä 
Canyon-pyöränsä huolellisesti ja niin, että se ei voi 
kaatua. Hiilikuiturunko ja -osat voivat vaurioitua jo 
pelkästä maahan kaatumisesta.

Rohkaise myös lastasi olemaan tarkkaa-
vainen ajaessaan. Jos hiilikuidusta valmis-

tettu osa natisee, se voi olla oire uhkaavasta ma-
teriaaliviasta. Älä anna lapsen enää käyttää 
pyörää, vaan soita ammattikorjaamomme puhe-
linnumeroon ja keskustele asiantuntijan kanssa 
vaadittavista jatkotoimista. Älä koskaan korjauta 
hiilikuidusta valmistettuja komponentteja, jotta 
takaat lapsesi turvallisuuden! Vaihda vioittunut 
komponentti välittömästi ja varmista ehdotto-
masti, että sitä ei käytetä. 

Hiilikuidusta valmistettuja komponentteja 
ei saa missään tapauksessa altistaa kor-

keille lämpötiloille, joita tarvitaan esimerkiksi jau-
hepinnoituksen tai polttomaalauksen yhteydessä. 
Niissä tarvittava kuumuus voi tuhota komponen-
tin. Vältä myös pyörän säilyttämistä autossa, jos 
aurinko paistaa siihen voimakkaasti, ja varastoin-
tia lämpölähteiden lähellä.

!
Suurikokoisten runkoputkien yhteydessä 
useimpien kuljetustelineiden kiinnittimet 

aiheuttavat musertumisvaaran! Tämä voi johtaa 
hiilikuiturunkojen äkilliseen murtumiseen käytön 
aikana. Autotarvikekaupoissa on saatavilla sopivia 
erikoismalleja.

i
Ajajan, tavaroiden (selkäreppu) ja pyörän 
suurin sallittu yhteispaino 40  kg tai 24“ 

kiekoilla varustettujen pyörien kyseessä ollessa 
80 kg ei saa ylittyä. Peräkärryt ja tavaratelineet 
eivät ole sallittuja!

Virheellisen asennuksen takia löystyvät tai 
murtuvat komponentit voivat johtaa vaka-

vaan kaatumiseen. Kiristä turvallisuuteen vaikut-
tavat ruuvi-/kierreliitokset ohjeenmukaisilla kiris-
tysmomenteilla.
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HOITO-OHJEITA 

Suorita hiilikuitupyörän hoito yhdessä lapsesi kanssa, 
jotta hän oppii käsittelemään hiilikuitumateriaalia.

Puhdista hiilikuituvahvisteisesta muovista valmis-
tetut komponentit pehmeällä liinalla ja puhtaalla 
vedellä, lisää tarvittaessa hiukan astianpesuainetta. 
Pinttyneet öljy- tai rasvatahrat voit poistaa petro-
lipohjaisella puhdistusaineella. Älä missään ta-
pauksessa käytä rasvanliuottimia, jotka sisältävät 
asetonia, trikloorieteeniä, metyylikloridia tms., eikä 
liuottimia tai liuotinpitoisia, ei-neutraaleja tai kemial-
lisia puhdistusaineita, jotka syövyttävät pintaa! 

Voit käyttää autovahaa pinnan suojaukseen ja kiil-
lottamiseen. Kiillotusaineet ja maalipinnan puhdis-
tusaineet sisältävät hankaavia aineita, jotka voivat 
vaurioittaa pintaa. 

CFRP-materiaalista valmistettujen kompo-
nenttien käyttöikä on huomattavan rajoi-

tettu, kuten muidenkin kevytrakenteisten osien. 
Vaihda tästä syystä ohjaustanko, satulatolppa, 
hiilikuitukiekot ja ohjainkannatin säännöllisin vä-
liajoin, niiden käytöstä ja kuormituksesta riippu-
en, esim. 3 vuoden tai 15 000 km välein, vaikka et 
olisikaan joutunut onnettomuuteen tai vastaa-
vaan tilanteeseen.

!
Suojaa hiilikuiturungon vaarassa olevat 
osat, kuten esim. viistoputken alapuoli, 

erityisillä tarroilla hankaavien vaijereiden ja iskey-
tyvien kivien aiheuttamilta vaurioilta.

!
Vältä aina hiilikuituosien rasvaamista. 
Rasva kerrostuu pintaan ja vähentää kitka-

kerrointa. Tämän takia se estää tukevan kiinnityk-
sen ruuvien sallittujen kiristysmomenttien rajois-
sa. Jos hiilikuitukomponentit rasvataan yhdenkin 
kerran, niitä ei mahdollisesti pystytä enää kos-
kaan kiinnittämään kunnolla!

Tarkasta säännöllisesti, esim. pyörän puh-
distuksen yhteydessä, näkyykö CFRP-ra-

kenneosissa ulkoisia vaurioita, kuten uria, murtu-
mia, lommoja, värjäytymiä tms. Jos liina jää 
pintaan kiinni, kyseinen kohta täytyy tutkia. Älä 
anna lapsen enää käyttää pyörää. Soita viipymät-
tä asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620. 

!
Älä kiinnitä CFRP-materiaalista valmistet-
tua runkoa tai satulatolppaa asennusteli-

neeseen! Tämä voi vaurioittaa niitä. Asenna kes-
tävä (alumiini-)satulatolppa ja kiinnitä se, tai 
käytä telinettä, joka tukee rungon sisäkautta kol-
mesta pisteestä tai kannattaa etuhaarukkaa ja 
poljinkeskiötä.

Älä missään tapauksessa yhdistä hiilikui-
tuohjaustankoihin ohjaussarvia, ellei niitä 

ole nimenomaisesti hyväksytty tähän tarkoituk-
seen. Älä lyhennä hiilikuituohjaustankoa, äläkä 
kiinnitä jarrukahvoja ja vaihdevipuja sisemmäksi 
ohjaustangolla kuin on määrätty tai tarpeen. Rik-
koutumisvaara!

ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN

ONNETTOMUUDEN 
JÄLKEEN
KAATUMISEN JÄLKEEN SINUN ON TARKASTETTAVA 
SEURAAVAT SEIKAT YHDESSÄ LAPSESI KANSSA:

1. Tarkasta, ovatko kiekot kunnolla kiinni kiinnitys-
kohdissaan (haarukan päissä) ja ovatko vanteet 
rungon tai etuhaarukan keskellä. Laita pyörät pyö-
rimään. Näin voit tarkkailla, pyöriikö pyörä tasai-
sesti. Jos kiekon pyörintä on selkeästi epäkeskinen, 
on kiekko keskitettävä. Lisätietoja saat luvuista 
”Jarrujärjestelmä” ”sekä ”Kiekot” Canyon-maas-
topyörän käyttöohjekirjasta verkkosivuiltamme 
www.canyon.com 

2. Tarkista, että ohjaustanko ja ohjainkannatin ei-
vät ole taipuneita tai murtuneita ja että ne ovat 
suorassa. Tarkasta, onko ohjainkannatin kunnolla 
kiinni etuhaarukassa. Yritä sitä varten kääntää oh-
jaustankoa etupyörää vastaan. Tue itsesi hetkeksi 
myös jarrukahvojen varaan, jotta saat tarkistettua, 
että ohjaustanko ja ohjainkannatin ovat keske-
nään tukevasti kiinni. Lisätietoja löytyy luvuista 
”Canyon Kid’s MTB-pyörän mukauttaminen lap-
selle sopivaksi” ja ”Ohjainlaakeri“ Canyon-maas-
topyörän käyttöohjekirjasta verkkosivuiltamme 
www.canyon.com. Voit myös soittaa asiakaspalve-
lunumeroomme 040 180 2620.

3. Katso, onko ketju eturattaan ja takarattaan päällä. 
Jos pyörä on kaatunut vaihteiston puolelle, tarkas-
ta vaihteiden toiminta. Pyydä avustavaa henkilöä 
nostamaan pyörää satulasta ja vaihda kaikki vaih-
teet läpi takavaihtajalla. Muista tarkastaa varsin-
kin pienempien vaihteiden suuntaan, kun ketju 
nousee suuremmille takarattaille, kuinka lähelle 
takavaihtaja menee pinnoihin nähden. Vääntynyt 
takavaihtaja tai taipunut haarukan pää saattavat 
johtaa siihen, että takavaihtaja koskettaa pinnoja 
– kaatumisvaara! Takavaihtaja, takapyörä ja runko 
voivat vaurioitua. 

i
Huomioi myös luvun ”Hiilikuidun erityiso-
minaisuudet” sisältämät ohjeet.
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4. Varmista, ettei satula ole vinossa. Tämän teet kat-
somalla, että satula on linjassa vaakaputken tai 
poljinkeskiön kanssa.

5. Kohota polkupyörää muutaman senttimetrin ver-
ran ja anna sen pudota lattialle. Jos tällöin kuuluu 
epänormaaleja ääniä, tarkasta, ettei polkupyörässä 
ole löystyneitä ruuvi-/kierreliitoksia.

6. Käy lopuksi vielä kerran koko polkupyörä läpi, jot-
ta havaitset mahdolliset taipumat, värjäytymät tai 
murtumat. 

Aja lapsesi kanssa pyörällä erittäin varovasti takai-
sin ja vain siinä tapauksessa, että se on läpäissyt 
tarkastuksen moitteettomasti. Vältä liian voimakas-
ta kiihdyttämistä ja jarruttamista äläkä anna lapsen 
polkea seisten.

Jos olet epävarma polkupyörän kunnosta, älä ota 
enää turvallisuusriskiä, vaan nouda pyörä mieluum-
min autolla. Kotiin paluun jälkeen polkupyörä täytyy 
tarkastaa toistamiseen perusteellisesti. Vaurioituneet 
osat on korjattava tai vaihdettava. Lue yksityiskohtai-
set kyseiset luvut jäljempää tästä käyttöohjeesta tai 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta 
verkkosivuiltamme www.canyon.com. Ota tällöin aina 
huomioon, että tämä Canyon-pyörä on lapsille tar-
koitettu Kid’s MTB, jonka suunniteltu käyttötarkoituk-
sen mukainen käyttö on toinen kuin muiden Canyon 
MTB-mallien. Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalve-
luumme numeroon 040 180 2620.

Hiilikuidusta valmistetut komponentit, jot-
ka ovat altistuneet iskuvoimille, sekä 

vääntyneet alumiiniset osat voivat katketa yhtäk-
kisesti. Niitä ei voi suoristaa, koska myös suoris-
tamisen jälkeen niihin liittyy välitön murtumis-
vaara. Tämä koskee erityisesti etuhaarukkaa, 
ohjaustankoa, ohjainkannatinta, kampia, satula-
tolppia ja polkimia. Epävarmoissa tapauksissa 
kannattaa aina vaihtaa kyseiset komponentit, 
koska lapsesi turvallisuus on aina tärkeimmällä 
sijalla. 

MUKAUTTAMINEN LAPSELLE SOPIVAKSI

CANYON KID’S 
MTB-PYÖRÄN MU-
KAUTTAMINEN LAP-
SELLE SOPIVAKSI
Varmista rungon koon valinnassa ja tarkastukses-
sa, ettei vaakaputki ole liian korkealla, jotta lapsi ei 
loukkaa siihen itseään laskeutuessaan satulalta sei-
somaan.

Pyörän säätäminen lapsen mittasuhteiden mukaises-
ti on vielä tärkeämpää kuin se on aikuiselle. Istuin-
korkeutta säädettäessä on löydettävä kompromissi, 
jolloin lapsen molemmat jalat ulottuvat maahan ja 
hän voi myös kunnolla polkea polkimia. Tukeva asen-
to (pysähdyttäessä) on kuitenkin aina tärkeintä!

Kaikkiin seuraavassa kuvattuihin töihin 
vaaditaan jonkun verran kokemusta, sopi-

vat työkalut ja asentajan taitoja. Tee asennuksen 
jälkeen ehdottomasti pikatarkastus lapsesi kans-
sa (luku ”Ennen jokaista ajokertaa”) ja anna hänen 
ajaa koeajo rauhallisessa paikassa tai yksinäisellä 
tiellä. Näin voit tarkistaa kaiken vielä kerran ilman 
vaaraa. Jos olet epävarma oikeasta menettelyta-
vasta, suorita mieluiten vain asennon tarkastus. 
Toimita Canyon Kid’s MTB-pyörä tarvittaessa am-
mattikorjaamoon.

i
Pakkaukseen integroitu KidFit-järjestelmä 
toimii sinun ja lapsesi apuna oikean is-

tuinkorkeuden säätämisessä. Lisätietoja löytyy 
oheisesta Quick Start Guidesta.
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ISTUIMEN SÄÄTÄMI-
NEN OIKEALLE KOR-
KEUDELLE
Vaadittava istuinkorkeus riippuu poljenta-asennosta.

Tärkeää: Poljettaessa isovarpaan kohdan päkiän on 
oltava poljinakselin päällä keskellä. Lapsen jalka ei 
saa tällöin olla täysin ojennettuna poljinkammen 
ala-asennossa. Jos satula on liian korkealla, poljenta 
vaikeutuu syvimmän pisteen kohdalla ja poljennasta 
tulee epätasaista. Jos satula on liian matalalla, seu-
raa polvikipuja. Tarkasta sen vuoksi satulan korkeus 
seuraavalla helposti suoritettavalla menetelmällä. 
Huolehdi siitä, että lapsellasi on tasapohjaiset kengät.

	 Aseta lapsi satulalle ja aseta hänen kantapäänsä 
polkimelle, joka on ala-asennossa. Tässä asennossa 
jalan täytyy olla täysin ojennettuna. Varmista, että 
lanne pysyy suorana.

Kun haluat säätää istuimen korkeutta, satulan kiinni-
tyspultit tai pikalukitsin täytyy avata (lue sitä ennen 
luku ”Pikalukitsimien ja läpiakselien käsittely”). Avaa 
satulatolpan ruuvi sopivalla työkalulla vastapäivään 
kiertämällä.

Älä vedä satulatolppaa Max.-merkkiä ylemmäksi. 
Pidemmällä, vaakaputkea ylemmäksi ulottuvalla is-
tuinputkella varustetussa rungossa satulatolppa on 
työnnettävä vähintään vaakaputkea alemmaksi! Tä-
män myötä vähimmäisupotussyvyys voi olla 10 sent-
timetriä tai vieläkin enemmän. 

!
Satulatolpat ja rungot voivat edellyttää eri-
laisia vähimmäisupotussyvyyksiä. Valitse 

kulloinkin suurin ohjeenmukainen upotussyvyys.

i
Tarkasta lapsen istuma-asento säännölli-
sesti 2–3 kuukauden välein.

Älä missään tapauksessa rasvaa hiilikui-
dusta valmistetun rungon istuinputkea. 

Jos käytät hiilikuidusta valmistettua satulatolp-
paa, et saa rasvata edes metallista valmistettua 
runkoa. Jos hiilikuitukomponentit rasvataan yh-
denkin kerran, niitä ei mahdollisesti pystytä enää 
koskaan kiinnittämään kunnolla!

ISTUINKORKEUS MUKAUTTAMINEN LAPSELLE SOPIVAKSI

Löysättyäsi satulatolpan voit säätää sen korkeuden. 
Varmista, että istuinputken sisällä oleva osuus sa-
tulatolpasta on aina kunnolla rasvattu. (Poikkeus: 
hiilikuidusta valmistetut rungot ja satulatolpat). Jos 
satulatolppa ei uppoa vaivattomasti istuinputken si-
sään, älä missään tapauksessa asenna sitä väkisin. 
Soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

	 Suorista satula kohdistamalla satulan kärki poljin-
keskiön tai vaakaputken mukaan.

	 Kiristä satulatolppa uudestaan. Sulje pikalukitsin tai 
kiristä ruuvi. Kiinnitys täytyy saada riittävän kireäk-
si ilman suurta voimankäyttöä. Muuten satulatolp-
pa ei mahdollisesti ole sopivan kokoinen rungolle. 
Soita epävarmassa tapauksessa asiakaspalvelunu-
meroomme 040 180 2620.

	 Tarkasta satulatolpan kunnollinen kiinnitys. Ota sitä 
varten satulasta molemmin käsin kiinni edestä ja 
takaa ja yritä kääntää sitä. Jos satula ei käänny 
tässä testissä, satulatolppa on kunnolla kiinni.

	 Täsmääkö lapsen jalkojen ojennusliike uudessa tar-
kastuksessa? Tee tarkastus asettamalla jalkaterä 
ihanteelliseen poljenta-asentoon. Kun isovarpaan 
kohdan päkiä on polkimen keskellä, polven täytyy 
olla lievästi koukistettuna. Jos näin on asian laita, 
satula on säädetty oikean korkuiseksi.

	 Tarkista, voiko lapsi vielä saavuttaa tukevan asen-
non maahan. Jos näin ei ole asian laita, säädä sa-
tula hieman alemmaksi. 

!
Kiristä pienin vaihein (puoli Nm) ohjeen-
mukaiseen kiristysmomenttiin ja tarkasta 

aina välillä komponentin oikea kiinnitysasento. 
Älä ylitä valmistajan ilmoittamaa enimmäiskiris-
tysmomenttia!

Varo kiertämästä istuinputken kiinnitys-
ruuvia liian kireälle. Liiallinen kiristäminen 

voi vahingoittaa satulatolppaa tai runkoa. Onnet-
tomuusvaara!

Huolehdi siitä, että lapsi ei missään ta-
pauksessa aja pyörällä, jos satulatolppa on 

vedetty ulos loppu-, minimi-, maksimi-, raja- tai 
stop-merkin yli! Satulatolppa voi murtua tai runko 
vaurioitua. Pidemmällä, vaakaputkea ylemmäksi 
ulottuvalla istuinputkella varustetussa rungossa 
satulatolppa on työnnettävä vähintään vaakaput-
kea / takahaarukan yläputkea alemmaksi!



38 39 MUKAUTTAMINEN LAPSELLE SOPIVAKSI ISTUINPITUUS JA SATULA

ISTUINPITUUS JA 
 SATULAN SÄÄTÖ
Voit muuttaa tätä ohjaustangon käsikahvojen ja sa-
tulan välistä etäisyyttä hieman satulatolpan kelkan 
avulla. Satularungon siirtäminen satulatolpassa vai-
kuttaa kuitenkin myös poljenta-asentoon. Lapsi pol-
kee polkimia kauempaa tai lähempää sen mukaan, 
onko satulaa siirretty eteenpäin vai taaksepäin. 

Jos satula ei ole vaakasuorassa, lapsi ei voi polkea 
rentoutuneesti. Hänen täytyy tukea itseään jatkuvasti 
ohjaustankoon välttääkseen satulalta pois liukumi-
sen.

Älä koskaan kiinnitä satulaa satularungon 
kaariin, vaan aina suoralle alueelle. i

Satulan säätöalue on erittäin pieni. Erilais-
ten ohjainkannatinpituuksien avulla voit 

kuitenkin muuttaa pituutta jopa yli 10 cm verran. 
Yleensä tässä yhteydessä on muutettava vastaa-
vasti myös vaijerien pituutta. Näitä muutostoi-
menpiteitä varten sinun kannattaa joka tapauk-
sessa käydä ammattikorjaamossa. Jos sinulla on 
kysyttävää tai haluat varata ajan korjaamokäyntiä 
varten, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 
180 2620.

Huomaa, että satulatolpan ruuviliitokset 
on kiristettävä ohjeenmukaisiin kiristys-

momentteihin. Käytä momenttiavainta äläkä ylitä 
suurinta sallittua ruuvien kiristysmomenttia! Ne 
on ilmoitettu luvussa ”Suositellut ruuvien kiris-
tysmomentit”, itse komponenteissa ja/tai kompo-
nenttien valmistajien toimittamissa ohjeissa.

ISTUINPITUUS JA SATULA MUKAUTTAMINEN LAPSELLE SOPIVAKSI

SATULAN SIIRTÄMINEN JA SATULAN KALTEVUUDEN 
SÄÄTÖ

Avaa molempia ruuveja enintään kolme kierrosta, 
koska muuten koko mekanismi voi purkautua. Siirrä 
satulaa vaakasuunnassa istuinpituuden säätämiseksi. 
Usein satulaa täytyy tätä varten töytäistä kevyesti. 
Huomioi satularungossa olevat merkinnät ja älä ylitä 
niitä.

Kun olet saanut asennon oikeaksi, tarkasta, ovatko 
kiinnitysmekanismin molemmat puoliskot satularun-
koa vasten, ennen kuin kiristät ruuvit ilmoitettuun 
kiristysmomenttiin.

Kierrä molempia ruuveja tasaisesti, jotta satula py-
syy oikeassa kulmassa. Jos haluat säätää satulan 
etuosan alemmaksi, kierrä eturuuvia myötäpäivään. 
Tarvittaessa takaruuvia täytyy jopa löysätä hieman. 
Jos haluat säätää takaosan matalammalle, takim-
maista ruuvia pitää kiertää myötäpäivään ja etum-
maista mahdollisesti löysätä.

Kokeile, ettei kiinnitetty satula kallistu, kun kuormi-
tat molemmilla käsillä vuorotellen satulan etu- ja 
takaosaa.

Satulan kiinnityksen ruuvit ovat koko pyö-
rän herkimpiä osia. Huolehdi tarkoin siitä, 

että ruuvien suositellut vähimmäis- ja enimmäis-
kiristysmomentit eivät alitu tai ylity. Ne on ilmoi-
tettu luvussa ”Suositellut ruuvien kiristysmomen-
tit”, itse komponenteissa ja/tai komponenttien 
valmistajien toimittamissa ohjeissa. Käytä aina 
momenttiavainta.

Tarkasta ruuviliitoksista kuukausittain 
Canyon-momenttiavaimella, että niiden 

kireydet vastaavat arvoja, jotka on ilmoitettu lu-
vussa ”Suositellut ruuvien kiristysmomentit”, 
oheisissa ohjeissa ja/tai itse komponenteissa.

Ruuviliitokset, jotka eivät ole aivan tiukko-
ja tai avautuvat, voivat pettää. Onnetto-

muusvaara!
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VAIHDEVIPUJEN JA 
JARRUKAHVOJEN 
SÄÄTÖ
Canyon Kid‘s MTB-pyörän ohjaustangon päät ovat 
yleensä hieman taivutettuja. Säädä ohjaustanko si-
ten, että lapsen ranteet pysyvät rentoina eivätkä 
käänny liikaa ulospäin.

	 Avaa vaihdevivun/jarrukahvan kuusiokoloruuvi.

	 Käännä jarrukahvaa/vaihdevipua ohjaustangolla. 
Aseta lapsi satulaan ja aseta hänen sormensa jar-
rukahvan ympärille. Tarkasta, muodostaako hänen 
kämmenensä suoran linjan kyynärvarren kanssa.

	 Kiristä jarrukahva/vaihdevipu uudestaan ohjeiden 
mukaisella kiristysmomentilla.

	 Tarkasta jarrukahvan pitävä kiinnitys. Mene sitä 
varten Canyon Kid’s MTB-pyörän eteen ja tartu 
ohjaustangosta kiinni molempien jarrukahvojen 
kohdalta. Jarrukahva ei saa kääntyä alaspäin voi-
makkaastikaan nykäistäessä. Kiristä tarvittaessa 
kiinnitysruuvia (-ruuveja) varovasti.

Huomaa, että ohjainkannattimen, ohjaus-
tangon ja jarrujen liitokset kiristettävä oh-

jeenmukaisiin kiristysmomentteihin. Oikeat arvot 
löytyvät kyseisestä komponentista, luvusta ”Ylei-
siä ohjeita huoltoon ja kunnossapitoon” tai kom-
ponenttien valmistajien toimittamista ohjeista. 
Muuten komponentit saattavat irrota tai murtua. 
Tämä voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.

JARRUKAHVOJEN 
KAHVAETÄISYYDEN 
SÄÄTÄMINEN
Useiden jarrukahvojen kohdalla voidaan säätää kah-
van ja ohjaustangon kädensijojen välistä etäisyyttä. 
Pienikätisiä lapsia varten voidaan jarrukahva siten 
asettaa sellaiselle etäisyydelle ohjaustangosta, että 
he pääsevät siihen helposti käsiksi. Kahvan asento, 
jossa jarru alkaa vaikuttaa, on myös asetettava sor-
mien pituuden mukaan. 

	 Tarkasta yhdessä lapsesi kanssa, milloin jarrupa-
lat koskettavat jarrutuspintoja. Jos tämä painepis-
te saavutetaan jo lyhyen kahvan liikkeen jälkeen, 
jarrua on säädettävä. Jos haluat säätää kahvaetäi-
syyden, lue luku ”Jarrujärjestelmä” jäljempää tai 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysver-
siosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Voit 
myös soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 
2620. Muussa tapauksessa jarru saattaa hangata 
säädön jälkeen. Jos jarru alkaa kuitenkin vaikut-
taa vasta jarrukahvan puolen liikematkan jälkeen, 
sinulla on hieman pelivaraa kahvaetäisyyden pie-
nentämiseksi.

	 Normaalisti lähellä paikkaa, jossa jarruvaijeri tai 
jarrujohto kulkeutuu kahvan mekanismiin, on pie-
ni ruuvi. Kierrä tätä ruuvia sisäänpäin ja tarkkaile, 
millä tavoin kahva liikkuu tämän seurauksena.

	 Hydraulisissa jarruissa säätöruuvi sijaitsee normaa-
listi kahvassa. Sillä voit muuttaa niiden paikkaa.

	 Kun olet saavuttanut haluamasi kahvaetäisyyden, 
tarkasta ehdottomasti, onko kahvan liikkeessä vielä 
riittävästi tyhjää ennen kuin jarrupalat koskettavat 
jarrutuspintoja.

Huomaa, että ohjainkannattimen, ohjaus-
tangon ja jarrujen liitokset kiristettävä oh-

jeenmukaisiin kiristysmomentteihin. Oikeat arvot 
voit katsoa luvusta ”Yleisiä ohjeita huoltoon ja 
kunnossapitoon” tai komponenttien valmistajien 
toimittamista ohjeista. Muuten komponentit saat-
tavat irrota tai murtua. Tämä voi johtaa vakavaan 
onnettomuuteen.

i
Huomioi myös jarrujen valmistajan erilli-
set ohjeet.

Jarrukahvaa ei saa voida vetää ohjaustan-
koon asti. Täysi jarrutusvoima täytyy saa-

vuttaa sitä ennen!

Muista, että pysähtymismatka pitenee, jos 
ajat sarvitangolla. Jarrukahvat eivät ole 

kaikissa kahva-asennoissa sopivalla etäisyydellä.
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JARRUJÄRJESTELMÄ
Canyon Kid’s MTB-pyörän jarruja tarvitaan yleensä 
ajonopeuden mukauttamiseksi ympäristön ja maas-
ton olosuhteisiin. Tarvittaessa täytyy kuitenkin jar-
ruttaa voimakkaasti, jotta Canyon Kid’s MTB-pyörä 
saadaan pysäytettyä mahdollisimman nopeasti. 

Harjoittele jarruttamista lapsen kanssa suljetulla 
alueella ja varmista, että lapsi oppii käsittelemään 
kumpaakin jarrua yhtä aikaa, koska etujarru voi pai-
non sijoittumisen vuoksi olla huomattavasti voimak-
kaampi.

Irtonaisella ajopohjalla olosuhteet ovat toiset. Tällöin 
voi etupyörän liian voimakkaasta jarruttamisesta olla 
seurauksena, että se alkaa luisua. Harjoittele lapsen 
kanssa myös, miten hänen pitää siirtää painonsa 
taaksepäin, sekä jarruttamista erilaisilla ajoalustoilla.

Huomaa, että jarrut kuumenevat erittäin voimak-
kaasti pitkään alamäkeen ajettaessa. Seurauksena 
voi olla jarrutusvoiman heikkeneminen (fading) tai 
jopa jarrujen täydellinen vikaantuminen. Harjoitte-
le lapsen kanssa, miten jarrutetaan lyhyesti mutta 
voimakkaasti ja miten jarru välillä aina vapautetaan. 
Epäilyttävissä tapauksissa on parempi pysähtyä het-
keksi ja antaa jarrulevyjen jäähtyä.

Näytä lapselle, miten hänen pitää täysjarrutuksessa 
sijoittaa painonsa mahdollisimman taakse.

Lisätietoja saat luvuista ”Jarrujärjestelmä” 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta 
verkkosivuiltamme www.canyon.com. Voit myös soit-
taa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

Jarrukahvojen sijoitus jarruihin nähden (esimerkiksi 
vasen jarruvipu jarruttaa etupyörän jarrua) voi vaih-
della. Asennuta jarrut lapsen toiveiden mukaisesti 
ennen ensimmäistä ajokertaa.

Huolehdi siitä, että lapsi tutustuu varovai-
sesti jarruihin. Harjoittele hänen kanssaan 

hätätilanteessa tehtäviä jarrutuksia liikenteeltä 
suljetulla alueella, kunnes hän hallitsee pyöränsä 
varmasti. Se voi estää onnettomuuksia.

VAIHTEET

VAIHTEET
Canyon Kid’s MTB-pyörän vaihteet on tarkoitettu mu-
kauttamaan lapsen suorituskyky maaston vaatimuk-
siin ja haluttuun ajonopeuteen.

Ketjuvaihteistoja käytettäessä lapsi voi pienemmäl-
lä vaihteella, jolloin ketju takana kulkee suuremman 
hammaspyörän yli, nousta jyrkkiä mäkiä kohtuullisel-
la voimankäytöllä. Hänen pitää kuitenkin polkea no-
peammin ja suuremmalla taajuudella. Mäkeä alaspäin 
ajettaessa käytetään suurta välityssuhdetta (takana 
pieni hammaspyörä). Lapsi pääsee yhdellä kammen 
pyörähdyksellä useita metrejä eteenpäin ja nopeus 
on vastaavasti myös suuri.

Harjoittele lapsen kanssa, miten vaihdetta vaihdet-
taessa poljetaan vain kevyesti. Tämä takaa vaihtei-
den tarkan vaihtumisen, lieventää ääniä ja vähentää 
kulumista.

Kun pyörässä on napavaihteisto ”1” merkitsee en-
simmäistä, keveintä vaihdetta. Vaihteet kytketään 
peräkkäin, pitäen polkimien pysähtymisen mahdolli-
simman lyhyenä, mutta vähintäänkin huomattavasti 
kevyemmällä poljinvoimalla. Suurin luku merkitsee 
suurinta vaihdetta.

Lue mukana toimitetut vaihteiden valmistajan käyt-
töohjeet. Jos sinulla on ongelmia vaihteiden kans-
sa, ota yhteys asiakaspalvelunumeroomme 040 180 
2620.

!
Harjoittele lapsen kanssa vaihteiden vaih-
tamista liikenteeltä suljetulla alueella. Pe-

rehdytä lapsi samalla eri vipujen ja kiertosäädin-
ten toimintaan. Liikenteen seassa voisi vaihteiden 
vaihtamisen harjoittelu viedä huomiota liiaksi 
pois mahdollisista vaaroista.

!
Harjoittele lapsen kanssa vaihteiden vaih-
tamista niin, että se tapahtuu mahdolli-

simman äänettömästi ja ilman nykäyksiä. Se suo-
jaa materiaalia ja estää vaihteiden vaihdossa 
tapahtuvat virheet, joiden seurauksena lapsi pol-
kee yhtä äkkiä tyhjää.

i
Lisätietoja saat luvusta ”Vaihteet” 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan 

täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. 
Voit myös soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 
180 2620.

Pidä huolta siitä, että lapsella on aina ka-
pealahkeiset housut tai että hän kiinnittää 

lahkeet säärtä vasten kumilenkillä tai vastaavalla. 
Näin voi varmistaa, että lahkeet eivät sotkeudu 
ketjuihin tai hammaspyöriin ja aiheuta kaatumista.

!
Vaihteistonavan ja takavaihtajan säätö on 
annettava kokeneen asentajan suoritetta-

vaksi.

Märillä ja sileillä teillä sekä irtonaisella 
ajoalustalla ajettaessa pitää jarruttamista 

varovasti harjoitella lapsen kanssa, sillä näissä 
olosuhteissa renkaat helposti luistavat. Sen vuok-
si laske ajonopeutta aina näissä olosuhteissa.

Varmista, että jarrutuspinnat ja jarrupalat 
ovat ehdottoman puhtaat vahasta, rasvas-

ta ja öljystä. Onnettomuusvaara!

Käytä vaihdossa vain tunnusmerkittyjä ja 
jarrulle sopivia alkuperäisiä varaosia.
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JOUSTOHAARUKKA
Polkupyörien rakentamisen suuntautuminen yhä pa-
rempaan ajomukavuuteen ja turvallisempaan käsit-
telyyn on ilmeinen. Sen vuoksi jotkin Canyon Kid’s 
MTB-pyörät on varustettu joustohaarukoilla. Niiden 
ansiosta lapsi voi hallita Canyon Kid’s MTB-pyöränsä 
paremmin maastossa ja huonokuntoisilla tieosuuksil-
la, ja pyörään ja lapseen kohdistuva iskujen aiheut-
tama rasitus vähenee huomattavasti. Tähän Canyon 
Kid’s MTB-pyörään on asennettu teleskooppihaaruk-
ka, jossa jousitusmateriaalina käytetään suljetussa 
kammiossa olevaa ilmaa. Vaimennus tapahtuu öljyllä.

Lisätietoja saat luvusta ”Joustohaarukka” 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta 
verkkosivuiltamme www.canyon.com. Voit myös soit-
taa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

Kaikki Canyon Kid’s MTB-pyörämme on 
tarkoitettu ainoastaan vakiovarusteisen tai 

siihen verrattavissa olevan joustohaarukan kans-
sa käytettäviksi. Kaksoissiltahaarukoiden tai etu-
haarukoiden, joiden asennuspituus poikkeaa va-
kiovarusteisesta, käyttö ei ole sallittua, merkitsee 
takuun raukeamista ja voi johtaa Canyon Kid’s 
MTB-pyörän vaikeisiin vaurioihin tai rikkoutumi-
seen. Onnettomuusvaara!

i Tietoja säädöistä ja huollosta löydät myös in-
ternetistä osoitteesta www.spinner-usa.com

Joustohaarukat ovat rakenteeltaan moni-
mutkaisia. Jätä huolto- ja korjaustyöt etu-

haarukan valmistajan valtuuttaman ammattikor-
jaamon suoritettaviksi. Kun tarkastat 
joustohaarukan ruuvien kireyden, noudata haaru-
kan valmistajan vääntömomenttia koskevia tietoja 
ja käytä ehdottomasti soveltuvaa momenttiavain-
ta!

Ostaessasi uuden etupyörän renkaan var-
mista, että se ei ole rakenteeltaan niin 

korkea, että se hankaa kruunua haarukan jous-
taessa kokonaan sisään. Etupyörä voi muutoin 
lukkiutua. Kaatumisvaara!

!
Joustohaarukat ovat rakenteeltaan sellai-
sia, että ne voivat ja niiden pitää kyetä 

tasaamaan iskuja. Jos etuhaarukka on jäykkä ja 
lukittu, iskut siirtyvät vaimentamattomina run-
koon, jonka rakennetta ei ole yleensä tarkoitettu 
tällaiseen kyseisissä kohdissa. Tästä syystä lapsi 
saa käyttää tätä toimintoa lockoutilla (joustohaa-
rukan lukitusmekanismilla) varustettujen etuhaa-
rukoiden yhteydessä vain tasaisella alustalla 
(esim. tasaisilla metsäteillä) eikä maastossa.

LISÄTARVIKKEET

LISÄTARVIKKEET
JÄRJESTELMÄ- JA CLICK-POLKIMET
Canyon Kid‘s MTB-pyörä on varustettu vakiopolkimil-
la. Jos asennat Canyon Kid‘s MTB-pyörään Click- tai 
järjestelmäpolkimet, ota valmistajan toimittamia oh-
jeet huomioon ja lue ne tarkasti läpi.

Säädä laukaisumekanismi hyvin kevyesti.

OHJAUSSARVET
Ohjaussarvet tarjoavat mahdollisuuden erilaisiin ot-
teisiin. Ne säädetään normaalisti sillä tavoin, että 
lapsi voi laittaa kätensä miellyttävästi niiden päälle 
polkiessaan seisten. Tällöin ”bar ends” -nousukahvat, 
millä nimellä ohjaustangon sarvia myös kutsutaan, 
ovat lähes samansuuntaiset maanpinnan kanssa tai 
noin 25 asteen kulmassa ylöspäin. 

Harjoituksen puute ja/tai liian kireälle sää-
detyt järjestelmäpolkimet voivat johtaa 

siihen, että lapsi ei enää pääse irti polkimesta! 
Kaatumisvaara!

Kun lapsi ajaa MTB-ohjaustangolla varus-
tetulla pyörällä kädet ohjaussarvissa, hän 

ei pääse käsiksi jarrukahvoihin yhtä nopeasti kuin 
toisissa ajoasennoissa. Pysähtymismatka pitenee. 
Selitä lapsellesi, että hänen on pyöräiltävä ajoti-
lanteet erityisen tarkasti ennakoiden ja pidenty-
nyt pysähtymismatka huomioiden.

Ohjaussarvien käyttäminen ei ole mahdol-
lista Canyon Kid‘s MTB-pyörän vakiomal-

listen kädensijojen kanssa. Ota ehdottomasti yh-
teyttä asiakaspalveluumme numeroon 040 180 
2620 ennen kuin asennat ohjaussarvet Canyon 
Kid‘s MTB-pyörään.

Älä aseta ohjaustangon sarvia pystysuo-
raan tai taaksepäin, siitä voisi olla seu-

rauksena vammoja kaatumisen yhteydessä.

Muista, että pysähtymismatka pitenee, jos 
lapsi ajaa sarvitangolla. Jarrukahvat eivät 

ole kaikissa kahva-asennoissa sopivalla etäisyy-
dellä.

i Lisätietoja mahdollisista tarvikkeista saat 
verkkosivuiltamme www.canyon.com. Jos 

olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla on 
kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 
040 180 2620!

i Lähes kaikki etuhaarukoiden valmistajat 
toimittavat etuhaarukoidensa mukana hy-

vin laaditut ohjeet. Lue ne huolellisesti läpi, en-
nen kuin teet muutoksia etuhaarukan säätöihin 
tai huoltotöitä.

Jos etuhaarukan vaimennus on liian voi-
makas, voi seurauksena olla, että haaruk-

ka ei enää jousta ulos nopeasti toisiaan seuraavi-
en esteiden kohdalla. Kaatumisvaara!
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YLEISIÄ OHJEITA  
HUOLTOON JA  
KUNNOSSAPITOON
Tämä Canyon Kid’s MTB-pyörä on laatutuote. Täs-
tä huolimatta sinun on hoidettava Canyon Kid’s 
MTB-pyörää lapsesi kanssa säännöllisesti, kuten 
muitakin ajoneuvoja hoidetaan, ja antaa alan am-
mattilaisen suorittaa sille vaadittavat jaksottaiset 
huoltotyöt.

Kevyiden polkupyörien tärkeät komponentit on lisäk-
si vaihdettava säännöllisesti (katso luku ”Huolto- ja 
kunnossapitovälit“). Vain tällä tavoin voidaan taata 
kaikkien osien jatkuva, varma toiminta. Näin lapsesi 
voi nauttia pyörästään turvallisesti useiden vuosien 
ajan.

CANYON KID’S MTB-PYÖRÄN PESU JA HOITO

Kuivunut hiki, lika ja talvella tai meri-ilmastossa 
ajettaessa kerääntyvä suola vaurioittavat Canyon 
Kid’s MTB-pyörää. Siksi säännöllisen puhdistuksen 
ja kaikkien Canyon Kid’s MTB-pyörän komponenttien 
suojaamisen korroosiolta pitäisi kuulua normaaleihin 
hoitorutiineihisi, jotka suoritat yhdessä lapsen kans-
sa.

Älä puhdista Canyon Kid’s MTB-pyörää höyrypesuril-
la. Tällä pikapuhdistusmenetelmällä on huomattavia 
haittapuolia: korkealla paineella purkautuva voimakas 
vesisuihku voi tunkeutua tiivisteiden ohi ja laakerei-
den sisälle. Voiteluaine ohenee, hankaus lisääntyy, 
korroosio alkaa. Ajan mittaan tämä johtaa laakerei-
den pintojen tuhoutumiseen ja laakereiden toiminnan 
häiriintymiseen. Höyrypesurit irrottavat usein myös 
kiinnitetyt tarrat.

HOITO JA TARKASTUKSET

!
Ryhdy ainoastaan töihin, joihin osaamisesi 
riittää ja joihin sinulla on sopivat työkalut.

!
Älä puhdista Canyon Kid’s MTB-pyörää ly-
hyeltä etäisyydeltä voimakkaalla vesisuih-

kulla tai höyrypesurilla.

i Suojaa takahaarukan alaputken yläpuoli 
sekä paikat, joita vasten vaijerit voivat 

hangata, foliolla tai vastaavalla. Näin vältyt rumil-
ta naarmuilta ja värin hankautumiselta.

Huomattavasti hellävaraisempi tapa on pestä polku-
pyörä pehmeää vesisuihkua ja/tai ämpäriin täytettyä 
vettä ja pesusientä tai suurta sivellintä käyttäen. 
Käsin puhdistamisessa on toinenkin hyvä puoli: voit 
lapsesi kanssa havaita maalipinnan vauriot, kuluneet 
osat tai viat hyvissä ajoin.

Kun Canyon Kid’s MTB-pyörä on kuivunut, sen maali- 
ja metallipinnat tulisi suojata kovalakalla (poikkeus: 
jarrulevyt). Suojaa myös pinnat, navat, ruuvit ja mut-
terit yms. vahakerroksella. Pienemmät pinnat voidaan 
puhdistaa yksinkertaisesti suihkuttamalla niihin vettä 
käsisuihkepullolla. Kiillota vahatut pinnat pehmeällä 
liinalla, niin että ne kiiltävät kauniisti ja niihin osuva 
vesi helmeilee pois.

Puhdista ketju ja hammaspyörät imevällä puuvilla-
liinalla.

Tarkasta ketju puhdistuksen jälkeen ja voitele tarvit-
taessa (katso luku ”Vaihteet” Canon -maastopyörän 
käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme 
www.canyon.com). Soita tarvittaessa asiakaspalvelu-
numeroomme 040 180 2620.

HOITO JA TARKASTUKSET

Älä levitä hoitoaineita tai ketjuöljyä jarru-
paloihin ja jarrulevyyn! Jarrut voivat lakata 

toimimasta (katso luku ”Jarrujärjestelmä” 
Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversi-
osta verkkosivuiltamme www.canyon.com). Älä 
levitä rasvaa tai öljyä hiilikuituisille kiinnitysalu-
eille, kuten esim. ohjaustankoon, ohjainkannatti-
meen, satulatolppaan ja istuinputkeen.

!
Poista itsepintainen öljy tai rasva maali-
pinnoilta ja hiilikuituosista petrolipohjai-

sella puhdistusaineella. Vältä rasvanpoistoaineita, 
jotka sisältävät asetonia, metyylikloridia tms. ja 
liuotinpitoisia, ei-neutraaleja tai kemiallisia puh-
distusaineita. Ne voivat vaurioittaa pintaa!

!
Ennen kuin levität kovavahaa runkoon, 
testaa vahaa vähemmän näkyvään koh-

taan!

Kiinnitä puhdistamisen yhteydessä huo-
miota säröihin, naarmuihin, materiaalin 

vääntymiseen ja värjäytymiin. Soita epäselvissä 
tapauksissa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 
2620. Vaihdata vaurioituneet rakenneosat ja kor-
jaa maalipinnan vauriot välittömästi.
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CANYON-PYÖRÄN SÄILYTYS JA VARASTOINTI

Jos hoidat Canyon Kid’s MTB-pyörää säännöllisesti 
kauden aikana, sinun ei tarvitse suorittaa erityisiä 
varotoimenpiteitä, varkaussuojaa lukuun ottamatta, 
laittaessasi sen lyhyeksi aikaa säilytykseen. Suosit-
telemme säilyttämään Canyon Kid’s MTB-pyörää kui-
vassa, hyvin tuuletetussa tilassa.

Kun Canyon Kid’s MTB-pyörä laitetaan suojaan talven 
ajaksi, on huomioitava muutama seikka:

	 Puhdista Canyon Kid’s MTB-pyörä ja suojaa se kor-
roosiolta yllä kuvatulla tavalla.

	 Irrota satula ja anna sen sisään mahdollisesti tun-
keutuneen kosteuden kuivua. Suihkuta satulaput-
keen hieman hienoa öljysumua. (Poikkeus: hiilikui-
turunko)

	 Säilytä Canyon Kid’s MTB-pyörää kuivassa tilassa.
	 Kytke vaihde pienimmälle takarattaalle. Näin vaijerit 

ja jouset ovat mahdollisimman löysinä.
	 Sisärenkaista poistuu hiljalleen ilmaa pitkän säi-

lytysajan kuluessa. Jos Canyon Kid’s MTB-pyörä 
seisoo pidemmän aikaa tyhjentyneiden renkaiden 
päällä, renkaiden sisäosat voivat vaurioitua. Ripusta 
tästä syystä kiekot tai koko polkupyörä telineeseen 
tai tarkasta rengaspaine säännöllisesti.

HOITO JA TARKASTUKSET

HUOLTO JA TARKASTUS

Ensimmäinen tarkastus:
Kokeneet teknikkomme ovat kehittäneet erityisen 
huoltosuunnitelman. Ensimmäisten kilometrien aika-
na kiekot voivat esimerkiksi painua jossain määrin tai 
kytkentä- ja jarruvaijerit pidentyä, niin että vaihteet 
eivät enää voi toimia moitteettomasti. Ajomäärästä 
riippuen voi myös ensimmäisten kulumisilmiöiden 
korjaaminen olla tarpeen. Tällaisessa tapauksessa 
huoltotyöntekijämme ottaa sinuun etukäteen yhteyt-
tä.

Säännöllinen vuosihuolto:
Suosittelemme tarkastuttamaan Canyon Kid’s 
MTB-pyörän täydellisesti pitkän ja vaativan kauden 
jälkeen. Kukapa osaisi tehdä sen paremmin kuin he, 
jotka ovat rakentaneet pyöräsi? 

Vuosihuollon suorittaa ammattihenkilöstömme pyö-
rätyypillesi laaditun huoltosuunnitelman mukaisesti. 

Canyon-turvallisuustarkastus:
Jos Canyon Kid’s MTB-pyörää käytetään vuodessa 
paljon vähemmän kuin 1 000 km, huollon tarve vähe-
nee vastaavasti. Tällöin Canyon-turvallisuustarkastus 
on juuri, mitä tarvitset. Asiantuntijamme ovat kehit-
täneet tähän tarkoitukseen erityisen tarpeisiin perus-
tuvan huoltosuunnitelman, joka on vastaavalla tavalla 
vuositarkastusta suppeampi, mutta kattaa kuitenkin 
kaikki turvallisuuden kannalta tärkeät seikat. Suosit-
telemme suorittamaan tämän tarkastuksen ennen 
uuden pyöräilykauden alkamista tai ennen suunni-
teltua pyöräilylomaa, jotta lapsi voi lähteä huoletta 
liikkeelle.

Jotta saisimme huollettua Canyon Kid’s MTB-pyörän 
mahdollisimman nopeasti, suosittelemme varaamaan 
ajan etukäteen.

HOITO JA TARKASTUKSET

i Jos Canyon Kid’s MTB-pyörä on pakattava 
ammattikorjaamoomme lähettämistä var-

ten, pakkaa se tarkalleen niin kuin edempänä täs-
sä käyttöohjeessa on kerrottu.

Erityisesti kevytrakenteisten osien käyttöi-
kä saattaa olla joskus lyhyt. Tarkastuta 

siksi lapsesi turvallisuuden vuoksi luvussa ”Huol-
to- ja kunnossapitovälit“ luetellut rakenneosat 
säännöllisesti ja vaihdata tarvittaessa.

!
Jotta Canyon Kid’s MTB-pyörästä olisi lap-
sellesi pitkään iloa, se tarvitsee säännöl-

listä huoltoa. Luvun ”Huolto- ja kunnossapitovälit” 
taulukossa ilmoitetut aikavälit on tarkoitettu 
suuntaa antaviksi ohjeiksi pyöräilijöille, jotka aja-
vat 750–1 500 km (n. 50–100 tuntia) vuodessa. 
Jos lapsi ajaa pyörällä säännöllisesti enemmän 
tai hyvin paljon maastossa, on tarkastusvälejä ly-
hennettävä kovimman käytön mukaisesti. Tämä 
koskee myös usein tapahtuvaa sateella tai koste-
assa ilmastossa ajamista.

!
Jos osia on vaihdettava, käytä aina pelkkiä 
alkuperäisiä varaosia. Ensimmäisten 2 

vuoden ajan (tai tuotevastuuajan) Canyon takaa 
kaikkien välttämättömien varaosien saatavuuden. 
Jos niitä ei ole saatavana, Canyon tarjoaa saman-
arvoisia tai parempia varaosia.

i Verkkosivuillamme www.canyon.com on 
useita huoltoa koskevia ohjeita, jotka ovat 

avuksi pienemmissä korjaus- ja huoltotöissä. Älä 
kuitenkaan yliarvioi kykyjäsi näissä töissä! Jos 
olet ole ehdottoman varma asiastasi tai sinulla on 
kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 
040 180 2620 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen 
finland@canyon.com
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HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOVÄLIT
Kun sisäänajovaihe on ohi, Canyon Kid’s MTB-pyörä 
on annettava säännöllisin aikavälein alan ammat-
tilaisen tarkastettavaksi. Seuraavassa taulukossa 
ilmoitetut aikavälit on tarkoitettu suuntaa antaviksi 

ohjeiksi pyöräilijöille, jotka ajavat 750– 1 500 km (n. 
50–100 tuntia) vuodessa. Jos lapsesi ajaa pyörällä 
säännöllisesti enemmän, lyhennä tarkastusväliä vas-
taamaan kovinta käyttöä.

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOVÄLIT

Rakenneosa Toimenpide Ennen 
jokaista 
ajokertaa

Kuukau- 
sittain

Vuosittain Muut välit

Valot Tarkastus •

Renkaat Ilmanpaineen tarkastus •

Renkaat Profiilin korkeuden ja 
sivuseinien tarkastus

•

Jarrut (levy) Jarrupalojen paksuuden mittaus •

Jarruvaijerit/ 
-johdot

Silmämääräinen tarkastus • x

Joustohaarukka Ruuvien tarkastus • x

Joustohaarukka Öljynvaihto, huolto x

Etuhaarukka Tarkastus Vaihto x  
x 
Kaatumisen 
tai onnet-
tomuuden 
jälkeen

Napavaihteisto Tarkastus, tarvittaessa säätö x

Keskiölaakeri Laakerin välyksen tarkastus x

Keskiölaakeri Rasvaus uudelleen x

Ketju Tarkastus ja voitelu •

Ketju Tarkastus ja vaihto x 
750 km:stä 
alkaen 

Ketjun kireys 
napavaihteistojen 
yhteydessä

Tarkastus, tarvittaessa kiristys • x

Kampi Tarkastus ja kiristys x

Merkillä ”•” merkityt tarkastukset voit suorittaa itse lapsesi kanssa, jos olet taitava käsistäsi, sinulla on hieman 
kokemusta ja soveltuvat työkalut, esim. momenttiavain. Jos tarkastuksissa havaitaan puutteita, on ryhdyttävä 
välittömästi asiaankuuluviin toimenpiteisiin. Jos jokin ei ole selvää tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalve-
lunumeroomme 040 180 2620.
Merkillä ”x” merkityt työt on annettava moderniin polkupyörätekniikkaan perehtyneen ammattilaisen (esim. pyörä-
korjaamo) suoritettavaksi. Voit mielellään soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

Rakenneosa Toimenpide Ennen 
jokaista 
ajokertaa

Kuukau- 
sittain

Vuosittain Muut 
välit

Maali Suojaus •
Vähintään 
puolivuosittain

Kiekot/pinnat Tasaisen käynnin ja kireyden 
tarkastus

•

Kiekot/pinnat Keskitys ja/tai kiristys x 
Tarvittaessa

Ohjaustanko ja 
ohjauskannatin, 
hiilikuitu  
ja alumiini

Tarkastus

Vaihto

x
Vähintään joka 
2. vuosi
x
Kaatumisen 
jälkeen tai 3 
vuoden ku-
luttua

Ohjainlaakeri Laakerin välyksen tarkastus • 

Ohjainlaakeri Rasvaus uudelleen x 

Metallipinnat Suojaus 
(poikkeus: jarrulevyt)

•
Vähintään
puolivuosittain

Navat Laakerin välyksen tarkastus •

Navat Rasvaus uudelleen x

Polkimet Laakerin välyksen tarkastus •

Polkimet  
(järjestelmä-)

Lukitusmekanismin puhdistus •

Takavaihtaja Puhdistus, voitelu •

Pikalukitus/läpiakseli Kiinnityksen tarkastus •

Ruuvit ja mutterit Tarkastus ja kiristys •

Venttiilit Kiinnityksen tarkastus •

Ohjainkannatin/ 
satulatolppa

Irrotus ja uudelleen rasvaus tai 
hiilikuidun kohdalla uusi asennus-
pasta  
(Huomio: ei rasvaa hiilikuiduille)

x

Vaijerit: vaihteet/jarrut Irrotus ja rasvaus x

Merkillä ”•” merkityt tarkastukset voit suorittaa itse lapsesi kanssa, jos olet taitava käsistäsi, sinulla on hieman 
kokemusta ja soveltuvat työkalut, esim. momenttiavain. Jos tarkastuksissa havaitaan puutteita, on ryhdyttävä 
välittömästi asiaankuuluviin toimenpiteisiin. Jos jokin ei ole selvää tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalve-
lunumeroomme 040 180 2620.
Merkillä ”x” merkityt työt on annettava moderniin polkupyörätekniikkaan perehtyneen ammattilaisen (esim. pyörä-
korjaamo) suoritettavaksi. Voit mielellään soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.
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SUOSITELLUT RUUVIEN KIRISTYSMOMENTIT

i Joidenkin komponenttien ruuvien kiristys-
momentit on merkitty itse komponenttiin. 

Noudata tarrojen tai painatusten sisältämiä arvoja.

SUOSITELLUT RUUVIEN KIRISTYSMOMENTIT

Canyon-runko: 
Pullotelineen ruuvit   5 Nm 
Vaihdettava takavaihtajan korvake  1,5 Nm 

Canyon-satulatolpankiristin:  3-5 Nm 

Jos Canyon Kid’s MTB-pyörässä on pikalukitsin kiin-
nitystä varten, lue luku ”Pikalukitsimien ja läpiakse-
lien käsittely”. 

Seuraavia vääntömomentteja on noudatettava, mikäli 
ohjainkannattimen tai satulatolpan valmistaja ei ole 
ilmoittanut muita arvoja itse tuotteessa tai sen asen-
nusohjeessa.

Ohjainkannatin: 
Ruuvit M5 4,5-5,5 Nm 
Ruuvit M6 8-9,6 Nm
Säätöruuvi (kannessa)  0,5-2 Nm
Ahead-etukannattimissa 

Satulatolppa: 
Satulan kiinnitys tolpan päässä
	 Yhdellä ruuvilla varustetut tolpat 20-24 Nm 
	 Kahdella peräkkäisellä ruuvilla  6-9 Nm
  varustetut tolpat 
	 Kahdella poikittain ajosuuntaan 12-14 Nm
  olevalla ruuvilla varustetut tolpat 

Canyon Kid’s MTB-pyörän käyttöturvalli-
suuden takaamiseksi on komponenttien 

ruuviliitokset kiristettävä huolellisesti ja tarkas-
tettava säännöllisesti. Tähän soveltuu parhaiten 
momenttiavain, joka kytkeytyy pois päältä, kun 
haluttu kiristysmomentti on saavutettu. 

Siirry aina vähitellen alimmista arvoista suurim-
piin sallittuihin vääntömomentteihin ja tarkasta 
komponenttien tiukka kiinnitys vastaavissa lu-
vuissa kuvatulla tavalla. 

Sellaisten osien kohdalla, joiden vääntömomen-
teille ei ole ilmoitettu liikkumavaraa, on ruuvit 
kiristettävä vaihe vaiheelta ja komponentin asian-
mukainen kiinnitys tarkastettava aina välillä vas-
taavassa luvussa kuvatulla tavalla. Älä missään 
tapauksessa ylitä suurinta sallittua vääntömo-
menttia.

i Useiden komponenttien kohdalla kiristys-
momentit on merkitty itse rakenneosaan. 

Noudata tarrojen tai painatusten sisältämiä arvoja.

i Noudata myös mahdollisia mukana toimi-
tettuja komponenttien valmistajien ohjeis-

tuksia tai katso verkkosivuiltamme 
www.canyon.com

Rakenneosa Ruuviliitos Shimano* SRAM ** 

Takavaihtaja Kiinnityspultti
Vaijerin kiinnitysruuvi
Ohjausrullan pultti

8–10 Nm
5-7 Nm
3-4 Nm

8–10 Nm
4-5 Nm

Vaihdevipu Vaihdevipuyksikön kiinnitysruuvi
Reikäsuojus
Kiinnikkeiden kiinnitysruuvi (kuusiokolo) 

5 Nm
0,3-0,5 Nm
5 Nm

2,5-4 Nm

Napa Laakerin säädön vastamutteri 0-25 Nm 

Vapaanapa Rataspakan lukitusrengas 40 Nm

Poljinkampi-
sarja

Kampiruuvi (rasvaton nelikanta) 
Kampiruuvi (Shimano Octalink) 
Kampiruuvi (Shimano Hollowtech II) 
Kampiruuvi Isis
Kampiruuvi Gigapipe
Eturattaan ruuvi

35-50 Nm
35-50 Nm
12-15 Nm

8-11 Nm

31-34 Nm
48-54 Nm
12–14 Nm (teräs)
8–9 Nm (alumiini)

Tiivistetty pat-
ruunalaakeri  
Keskiölaakeri

Kotelo Shimano Hollowtech II
SRAM Gigapipe
Octalink

35-50 Nm

50-70 Nm

34-41 Nm

Poljin Poljinakseli 35 Nm 31-34 Nm 

*  www.shimano.com 
**  www.sram.com
Huomaa mahdollisesti toimitukseen sisältyvien komponenttien valmistajien ohjeiden sisältämät arvot.



54 55SUOSITELLUT RUUVIEN KIRISTYSMOMENTIT

LEVYJARRUT

!
Huomioi kaikkien jarrujärjestelmälle tehtä-
vien töiden yhteydessä aina komponent-

tien valmistajan käyttöohjeet.

Shimano Magura Avid Formula

Jarrusatulan ruuvi rungossa/etuhaarukassa 6-8 Nm 6 Nm 5–7 Nm  
(takapyörän)
9–10 Nm  
(etupyörän)

9 Nm

Jarrukahvan kiinnikkeen pultit
Kiinnitys yhdellä ruuvilla

Kiinnitys kahdella ruuvilla

6-8 Nm 4 Nm
4-5 Nm
(Juicy 5)
2,8-3,4 Nm
(Juicy 7 / hiili-
kuitu)

2,5 Nm

Kädensijan johdon hatturuuvit
ja jarrusatulan normaali johto

5-7 Nm 4 Nm 5 Nm
Alumiinikiinnitys
7,8 Nm
Teräskiinnitys

5 Nm

Jarrusatulan johtojen istukkaruuvit (disc tube 
-johto)

5-7 Nm 6 Nm

Kansiruuvi 0,3-0,5 Nm 0,6 Nm

Ilmausreiän kierretappi 4-6 Nm 2,5 Nm

Jarrulevyn ruuvit navassa 4 Nm 4 Nm 6,2 Nm 5,75 Nm

Korvakeliitäntä jarrukahvassa 8 Nm
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