
Cykelmonteringsstander
Varenr. 6790
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Undgå brug af stærke kemikalier.

Vær forsigtig når standeren foldes ud og sammen 
igen, så der ikke kommer fingre i klemme. 

De dele der holder cyklen fast på standeren må ikke 
komme i direkte kontakt med olier og lign. 

Langt de fleste cykelstel passer på denne 
monteringsstander.

Sørg for at placere standeren, så der er rigeligt med 
udenomsplads.

Sørg for at cykelmonteringsstanderen placeres 
således, at den ikke kommer i karambolage 
med ledninger og kabler.

Carbonstel - og andre letvægtsstel - kan være 
mere sensitive ift. tryk. Vær derfor ekstra 
forsigtig, hvis den cykel der monteres på 
standeren er lavet af f.eks. carbon. 

Læs venligst denne vejledning grundigt, før 
standeren tages i brug.
Brug kun produktet til det formål - og efter de 
foreskrifter - der er beskrevet i denne vejledning.

1 x cykelmonteringsstander:
Cykelholder (1) 
Teleskopstang (2)
Værktøjsbakke (3)
Stander (4)
Fødder/ben (6)
Forhjulsstabilisator (7) 
1 x unbrakonøgle
1 x brugervejledning

Læs denne vejledning grundigt før brug af 
cykelmonteringsstanderen.

Overskrid aldrig maks. belastningen på 30 kg. 
Standeren vil blive ustabil.

Sørg for jævnligt at tjekke standerens tilstand. 
Efterspænd løse skruer og udskift altid ødelagte/
slidte dele.

Sørg altid for at unbrakoskruerne er spændt godt 
fast.

Sørg altid for at placere cykelmonteringsstanderen på 
et plant og stabilt underlag, så den står stabilt.

Undgå at klatre, stå eller sidde på standeren.

Uhensigtsmæssig brug kan i værste fald medføre 
personskade såvel som skader på stander og cykel. 

Maks. belastning: 30 kg
Til cykelstel med Ø. 2.5 cm ‒ 5.5 cm

Dele

Tekniske specifikationer

Sikkerhedsinstrukser

Ibrugtagning
Hvis der er en risiko for at standeren vælter 
under opsætning/brug, kan man evt. placere 
noget tungt på standerens fødder (figur G).

Cykelmonteringsstanderen leveres med 
en stabiliserende arm for større sikkerhed 
(7).

Montér trefoden ved at lade samlingen 
(5) glide hele vejen ned på trefoden (4).
Fastgør samlingen med quick-release 
klampen (figur B).

Drej klampen med urets retning til du 
mærker en let modstand. Drej klampen 
én gang mere før du lukker den. Du burde 
her mærke en større modstand. Sørg for 
at den er sikkert monteret. Fold trefodens 
ben (6) ned og vær OBS på at placere 
standeren på et stabilt og plant underlag.

Montér teleskopstangen (2) på trefoden 
og fastgør cykelholderen (1) til stangen. 
Fastgør værktøjsbakken (3) hvor du 
ønsker det på standeren (4).



Vælg den del af cyklen du vil montere i 
cykelholderen/klampen på standeren.

Vær OBS på at vælge et sted på cyklen, der 
understøtter cyklens tyngdepunkt.

Indstil vinklen på cykelholderen (1) for at 
tilpasse til den ønskede vinkel på cyklens 
stel (se eksempler i figur C og figur D).

Åbn cykelholderen ved at dreje quick-
release klampen udad (figur F).

Placér cykelstellet i holderen og luk quick-
release klampen igen.
Sørg for at spændingsstyrken er passende:
 
Bemærk: Hvis quick-release klampen nemt 
kan flyttes/bevæges, betyder det at den 
ikke spænder med nok styrke. Drej den 
med urets retning for at forøge 
spændingsstyrken. (figur F).

Hvis quick-release klampen slet ikke kan 
flyttes, betyder det, at den er overspændt. 
Drej mod urets retning for at løsne lidt op 
for spændingsstyrken.

Montering af cykel

Efter montering af cykel: Sørg for at cyklen 
sidder godt fast og at standeren står stabilt.

Vær OBS på maks. udvidelseslængde af hhv. 
teleskopstangen (2) og cykelholderen (1). 
Overskrid aldrig markeringerne (1a)/(2a), da 
det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.        

Hvis cyklen monteres på standeren på en 
vertikal del af cykelstellet (f.eks. sadelstangen) 
reduceres maks. belastning til 25 kg. 

Vær OBS på at finde cyklens tyngdepunkt 
ved montering på standeren, da der ellers er 
en risiko for at cyklen bevæger og/eller 
drejer sig.

Hvis cyklen begynder at give sig/bevæge sig, mens 
den er placeret på standeren, sørg da straks for at 
ændre dens placering i cykelholderen, så den 
sidder stabilt fast igen i overensstemmelse med 
dens tyngdepunkt. 

Løsn holderen ved forsigtigt at dreje 
halvvejs og prøv så at lukke quick-release 
klampen. Gentag indtil maks. 
spændingsstyrke er fundet, men hvor 
klampen stadig kan bevæges. 

Højdejustering
Det anbefales, at man er 2 personer til at 
udføre højdejustering hvis det udføres 
efter at cyklen er monteret på standeren:

Indstil teleskopstangen (2) i den ønskede 
højde. Ved at dreje stangen kan du 
samtidig ændre den fastgjorte cykels 
position. Når den ønskede højde og 
position er opnået, fastgøres stangen. Gør 
det samme vha. quick-release klampen på 
trefoden (figur B). Brug 
forhjulsstabilisatoren (7) til at stabilisere 
forhjulet. Den monteres mellem cyklens 
styr og teleskopstangen (figur E).

Værktøjsbakke
I det store rum på værktøjsbakken findes 
en magnet i bunden, som holder mindre 
dele (skruer, unbrakonøgle og lign.) på 
plads under cykelreparationsprocessen.

Vedligeholdelse
Sørg for at standerens unbrakoskruer altid 
er godt spændte og tjek alle 
cykelmonteringsstanderens dele jævnligt. 
Løse skruer skal efterspændes og defekte 
eller slidte dele skal udskiftes. 

Opbevaring & rengøring
Når den ikke er i brug, bør 
cykelmonteringsstanderen opbevares et 
tørt og rent sted ved stuetemperatur. 

Brug en hårdt opvredet klud med vand og 
mildt rengøringsmiddel til rengøring af 
standeren. Tør efter med en helt tør klud. 



Når standeren er udtjent
Sørg for at aflevere den udtjente 
cykelmonteringsstander på den lokale 
genbrugsstation, så plast- og metaldele sorteres 
korrekt og kan genanvendes. Det samme gælder 
for standerens emballage.

Garanti og reklamation
Der ydes tre års garanti på dette produkt. Garanti 
og reklamationsret bortfalder dog, hvis produktet 
er brugt forkert eller uhensigtsmæssigt. Garanti 
og reklamationsret bortfalder desuden, hvis man 
har udført uautoriserede reparationer på 
produkter eller selv har forsøgt at lave ændringer 
på det.

Dette produkt er importeret af:
Harald Nyborg A/S, Gl. Højmevej 30, DK-5250 Odense SV.

OBS. Denne cykelmonteringsstander er
beregnet til privat brug.




