
BØRNE LADCYKEL

SAMLEVEJLEDNING
Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Cyklen leveres delvist 
samlet, og det er vigtigt, at læse manualen igennem, inden monteringen påbegyndes, 
så cyklen samles i den rigtige rækkefølge.
Vær opmærksom på, at cyklen skal efterspændes efter ca. 20 km. Sørg for at tjekke 
alle dele på cyklen og efterspænd alle bevægelige dele, eger og møtrikker.

Side 1



Trin 1: Montering af kassen

• Når cyklen er pakket ud af kasserne og indpakningen, monteres de fire hjørnebeslag som vist på 
billede 1A og 1B. Bemærk at bøsningerne til styret skal vende mod bagenden af kassen. 

• Frontrefleksen monteres - se billede 1C. 

Billede 1A

Side 2
Billede 1C

Billede 1B

• 4 stk. hjørnebeslag
• 16 stk. korte bolte
• 16 stk. skiver
• 16 stk. runde møtrikker



• De to bolte til montering af styret monteres på hjørnebeslagene – se billede 1D og 1E.

• De fire vinkler monteres på sidepladerne, som vist på billede 1F og 1G. 

Side 3

Billede 1D

Billede 1E

• 4 stk. vinkler
• 4 stk. korte bolte
• 4 stk. skiver
• 4 stk. låsemøtrikker



Side 4

• Forskærmene monteres – se billede 2A og 2B. 

Billede 1F Billede 1G

Trin 2: Montering af forskærme og forhjul

Billede 2B

Billede 2A

• 2 stk. forskærme
• 8 stk. små bolte
• 8 stk. små skiver



• Forhjulene monteres – se billede 2C. 

• Kassen og bundpladen monteres på rammen – se billede 3A og 3B. De fire lange bolte monteres 
igennem vinklerne på kassen, igennem bundpladen og igennem hullerne i rammen. 

Side 5

Billede 2C

Trin 3: Montering af kassen på rammen og montering af styr

Billede 3A

Billede 3B

• 4 stk. lange bolte
• 4 stk. skiver
• 4 stk. låsemøtrikker



• Styret monteres – se billede 3C.

• Rammen og bagstellet samles ved hjælp af kuglelejer og de store møtrikker – se billede 4A og 4B.

Side 6

Billede 3C

Trin 4: Samling af rammen og bagstellet samt resten af udstyret

Billede 4B

Billede 4A
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Side 7

• Pedalerne og sadlen monteres – se billede 4C, 4D og 4E. 

Billede 4C Billede 4D Billede 4E

GOD FORNØJELSE MED DIN NYE CYKEL…!


