
BØRNECYKEL
SAMLEMANUAL

Venstre pedal Højre pedal 

Vær opmærksom på at tallene
på pedalerne skal vende
på hovedet for at de kan
skrues på.

Skru de 2 pedaler fast på pedalarmene på hver side af cyklen. 

①

Find videoguide ved at
scanne QR koden eller gå ind på

www.nohro.dk/bornecykel



Sæt sadlen i stellet og spænd de 2 skruer på siden.
Sikre dig, at de 2 skruer er spændt, inden cyklen tages i brug.

Spænd armene til bagskærmen fast.
Møtrikkerne sættes på indersiden af skærmen og skrues fast med de 

medfølgende skruer. 

Sæt styret på stellet og spænd skruen. Inden du spænder skruen helt 
fast, sørg da for at styret peger lige fremad.

Sikre dig, at skruen er spændt inden cyklen tages i brug. 

Monter den røde refleks på sadelpinden.
Sørg for, at den peger bagud, så den kan ses.

Montér forhjulet og forskærmen.
Sikre dig, at møtrikkerne på begge sider af forhjulet er spændt, inden cyklen tages i brug.  



Montér den hvide refleks på holderen.
Sørg for, at den peger fremad, så den kan ses.

Sæt bremsekablet fast i håndbremsen på styret. 
Sørg for, at bremsekablet er korrekt monteret og test bremsen inden brug.

Afmontér forbremsen, for at montér holderen til den hvide refleks på bremsearmene. Montér derefter bremsearmene på forgaflen.
Sørg for, at bremserne er spændt, inden cyklen tages i brug.

For at stramme forbremsen, klemmes de 2 bremsearme sammen, 
mens der trækkes i bremsekablet. Sørg for at de 2 bremseklodser 

rammer fælgen, når der trykkes på håndbremsen. 

Montér 1 refleks i hvert hjul, imellem egerne. Sæt først den lille 
orange lås på ydersiden, sæt dernæst refleksen på låsen, og drej 

låsen for at få refleksen til at sidde fast.



Husk at notere dit stelnummer til senere reference.
Stelnummeret er markeret på stellet.  

Det er muligt at justere højden på både sadlen og styret, så dit barn kan vokse med cyklen.
Du skal blot løsne skruerne og justere dem til den ønskede højde.
Sørg for at hjulene er pumpet helt op inden cyklen tages i brug.

Cyklen kommer usamlet, og skal samles af en voksen. Det anbefales, at man løbende efterspænder møtrikker, for at sikre stabiliteten af cyklen. 
Værktøj er inkluderet. Brug af cyklen skal ske under opsyn af en voksen, og er på eget ansvar. 
Nohro ApS kan ikke stilles til ansvar for, hvordan cyklen er samlet.

Max. belastning: 80 kg

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.


