
SAMLEMANUAL

El Lådcykel – Ultimate Curve

Monteringsanvisningar

Läs igenom manualen noggrant innan monteringen påbörjas. Cykeln monteras ihop i flera
olika moment. Det är viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noga innan monteringen

börjar så cykeln monteras i rätt ordning. 
Det rekommenderas att vara två personer för att montera lådcykeln. 

Observera att alla muttrar och skruvar på cykeln måste dras åt efter ca en månads
användning. Var noga med att kontrollera alla delar av cykeln och dra åt

alla skruvar och bultar. 



1. Fäst fendern på stödet på chassit. Montera de två framhjulen
på chassit. Framhjulens avvikelse till vänster och höger sida ska 
regleras inom +/- 1 mm. Fäst fästskruvarna på plats. De två
framhjulen ska rotera flexibelt. Fäst Rolla-bromsarna med 
fästskruvar.

Frontskärm

(Totalt 2 stycken)

Chassi

Framhjul (totalt 2 
stycken)



2. Sätt i lagerhuset på anslutningsdelen i lagerhuset 
på chassit. Placera lagret på ramens anslutningsstav
och justera det på rätt sätt. Sätt i och fäst med 
anslutningsmuttern. Kontrollera sedan om styrningen
är flexibel eller inte.

Styrstång

Chassi anslutningsstycke

Lager Ytterring (Totalt 2 stycken)

Lager inre ringar (totalt 2 stycken)

M18 Checknut
M18 Tvättmaskin (Totalt 2 stycken)



3. Montera trähöljesstödet på chassit men fäst inte skruvarna. Placera bromsspakarna, 
växlarna och klockan på plats. Anslut hissen och det högra styret med anslutningsaxeln. 
Montera de anslutna styren på de två bakre träfodralens stöd och fixera med fästskruvar. Sätt
LCD-instrumentet och växla på plats. Sätt bakre bromskabel genom avstängningsanordningen. 
Sätt de främre och bakre kablarna i styret och genom fästanordningar och montera på de 
främre och bakre Rolla-bromsarna. Anslut LCD-skärmen med signalkabeln på regulatorn. 
Justera bromsarna till rätt position. Fäst fästskruvarna ordentligt.

Chassi

Kontrollen

Bakre träfoderstöd (bilateralt symmetriskt)

Socket Head Screw (Totalt 8 stycken)



4. Placera de främre, bakre, vänstra, höger träskivorna i 
träskyddsstöden. Lägg bas bordet på chassit och fixera
fästskruvarna. Fäst skruvarna för att ansluta de främre, bakre, 
vänstra, höger träskivbrädorna med träfodral. Sätt de två
sittplankorna på plats och fixera med fästskruvar.

Tillbaka styrelse

Sidobord (bilateralt symmetriska)

Sittbräda

Nedre Platta

Front Platta

Dammtät mutter

Sockelhuvudskruv



5. Som visas på bilden fixerar du reflektorerna, 
regnskydd, fotbrädorna på motsvarande lägen på 
trähöljet. Installera regnskyddet (hållarens ände är
parallell med änden på hylsan). Fäst varje skruv. Sätt i 
broms- och kraftkablarna.

Regnskydd hållare (bilateralt symmetrisk)

Fast stopp för kablar

Regnskydd krog (Totalt 8 stycken)

Fotbräda (bilateralt symmetrisk)

Säkerhetsbälte fast position (totalt 4 delar)

Fram lyckta (2 delar)



6. Montera sadelröret i sadelklämman. Montera sadeln (med sadelröret) på 

sittstolpen. Justera höjden och vinkeln på sadeln ordentligt och fixera

fästskruvarna. Montera pedalerna medurs och anslut dem med vevarna. Sätt i 

batteriet längs batteriluckan och lås frontbrädorna eller bakstyckena, den andra

änden på den på sätebrädorna. Öppna LCD-instrumentet och kontrollera om det 

visas normalt. Sedan är alla installationer klar.



Se länk till monteringsvideo af hydraulik bromsar:

https://amladcyklar.se/wp-content/uploads/2020/06/Film-montering-
af-hydraulik-bremser-Assembly-of-hydrolic-brakes.mov

https://amladcyklar.se/wp-content/uploads/2020/06/Film-montering-af-hydraulik-bremser-Assembly-of-hydrolic-brakes.mov

