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Hvad der bør være I kassen

• Saddel

• Saddelstangsklampe

• Stel

• Pedaler

• Pedalarme

• Kæde

• Hjul

med tandhjul 

med saddelstang

Du skal desuden bruge en 
cykelpumpe
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Samling af din giraf-cykel

Tag stellet (4) og sæt saddelstangsklampen (3) ud over stellet. Hullet i stellet burde passe med hullet 
på klampen. Dette er bagsiden af din unicykel. Quick release håndtaget bør sidde på højre side. 

Indsæt saddelstangen (2) i stellet (4) og stram klampen. Skru på bolten på den modsatte side af 
håndtaget for at stramme den. Forsøg ikke at dreje på håndtaget for at stramme klampen, da dette 
bare vil beskadige den. 

Sæt pedalerne (7) fast på deres respektive pedalarme (6) ved at matche bogstaverne på pedalarmene 
med dem på pedalerne. Tandhjulet til kæden bør sidde på højre side. Stram godt til ved hjælp af din 15 
mm skruenøgle (venstre pedalarm har et omvendt gevind).

Pump nu dækket op. Husk at du vil have al din vægt på dette ene hjul. Derfor er det vigtigt at du 
pumper det hårdere end du ville pumpe en almindelig cykel. 

Juster sadlens højde så den passer til dig. Når du sidder på sadlen med hælen på pedalen, skal dit ben 
kunne være strakt. Hvis ikke du kan få sadlen langt nok ned, vil du være nødt til at skære noget af 
saddelstangen. Dette kan gøres med en rørskærer, men også med en nedstryger og en �l. Sørg altid 
for at have mindst 5 cm tilbage af saddelstangen i stellet. 

A.

B.

C.

D.

E.

Ting der kan gå galt!

Unicykler kan holde til meget, men de har brug for vedligeholdelse. Her er nogle ting at holde øje med, 
udover at tjekke for løse skruer. 

Løse pedaler. Dette opdages normalt når man cykler, eller ved at tage fat i en pedal og vrikke med den. 
Sørg for at stramme dem med det samme! Disse dele er ikke dækket af garantien, så sørg for at tjekke 
din cykel jævnligt for at undgå unødvendige problemer. 

Løse pedalarme; dette er normalt karakteriseret ved en knirkelyd. Stram med det samme boltene! Hvis 
de er ladt løse, vil det ødelægge pedalarmen

Stramme eller løse beslag. Ind imellem vil kuglelejerne have brug for at blive enten spændt eller løsnet. 
Dette vil man opdage ved enten unormal bevægelse på eller ved pedalarmene, eller ved at pedalar-
mene ikke kan bevæge sig frit. At stramme disse kuglelejer vil kræve specialværktøj, som kan ska�es i 
din lokale cykelhandler. 

Beskadigede kæder. Spændte og slappe punkter på kæden, når den roterer, skyldes normalt en strakt 
eller slidt kæde. Udskift kæden hvis dette sker, da du ellers vil slide på tandhjul og kæderinge.

Smørelse af kæde; skulle der være tegn på rust, eller hvis kæden virker tør, sørg da for at smøre den. 
Kæden bør smøres med en let olie, og derefter tørres over med en klud, for at �erne overskydende 
olie.remove any excess.
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Advarsel

Vær altid forsigtig med girafcykler. Det kan være farligt at stige af, og du bør altid være opmærksom på 
forhindringer når du kører – og specielt når du stiger af. 

Imens du stadig er ved at lære at køre på girafcykel, er det tilrådeligt at have en hjælper hos dig. 

Forsøg altid at gribe cyklen når du stige af. Hvis cyklen bliver tabt gentagne gange på et hårdt underlag, 
kan det gå ud over stellet.

Vær altid sikker på at alle møtrikker og skruer er strammet korrekt, før du cykler. 

Hav altid korrekt sikkerhedsudstyr på. 

 •

 •

 •

 •

 •

Unicycle.com


