Montagevejledning
af dit nye Bikehorn

Kære kunde
Stort tillykke med dit nye Bikehorn fra GOODY. Vi sætter stor pris på, at du
har valgt at handle hos os. Vi håber, du bliver rigtig glad for dit nye cykelophæng. Har du spørgsmål til dit køb, er du altid velkommen til at kontakte os
på say@goody.dk.
Mange cykelhilsner
Team Goody

Vejledning til montering
af dit nye Bikehorn:

Billede af de
forskellige dele

Indhold i pakken:
• Bagplade
• Styr
• Styrbånd
• Sadel
• Beslag til sadel
• Skruer
• Rawpluks
NB:
Har du valgt en model uden sadel eller
styrbånd, springes step 1 og step 4 over.

STEP 1.

Montering af styrbånd
• Tag styrbåndet ud af pakken
• Fjern 10-15 cm af klisterbåndet på bagsiden
af styrbåndet
• Styrbåndet skal nu vikles rundt om styret og
det er vigtigt, at du starter yderst – dvs. ude
på spidsen af styret og arbejder dig indad
• Begynd med ca. 1,5 cm udhæng af
styrbåndet ude over enden på styret for at
have noget til at komme ind i røret ved

• Placering for hul 1 og 2 findes ved at placere
den vedlagte skabelon over hul 3-5 og
markere hul 1-2 gennem papiret
• Når alle huller er boret, indsættes
de medfølgende rawpluks
• Hold bagplade og sadelbeslag op foran
hullerne 4-5 og monter løst med de
medfølgende 2 små skruer
• Hold styr foran hullerne 1-3 og monter de
medfølgende 3 store skruer
• Afslut ved at spænde alle 5 skruer

montering af styrprop
• Start med at vikle styrbåndet rundt om styret
én gang
• Herefter fortsætter du med at lappe indover
ca. 1/3 af styrbåndet
• Fortsæt til du når ca. 6-10 cm af styrets midte,
her afsluttes med isolerbånd
• Sæt til sidst det medfølgende klisterbånd
henover styrbåndet hvis du ønsker dette look
• Gentag ovenstående på den anden side
af styret
• Monter de to medfølgende styrpropper

STEP 3.

Montering af sadel
• Sadlen skal sidde på det lille beslag midt på
bagpladen
• Placér sadlen under beslaget med den spidse
ende nedad
• Skub langsomt sadlen opad, mens du holder
igen på bagpladen
• Når sadlen ikke kan komme længere, er den
monteret korrekt

Se evt. video på: www.goody.dk/styrbånd

STEP 4.
STEP 2.

Montering af bagplade, styr og sadelbeslag
• Begynd med at finde den ønskede placering
og højde, cyklens overrør kommer til at
hænge ca. midt over og 14 cm. under
monteringshul 3
• Marker hul 3 på vægen, ved hjælp af et
vaterpas findes placering af hul 4 og 5
(til sadelbeslag) henholdsvis 10 og 14 cm
under hul 3

Montering af sadel
• Sadlen skal sidde på det lille beslag midt på
bagpladen
• Placér sadlen under beslaget med den spidse
ende nedad
• Skub langsomt sadlen opad, mens du holder
igen på bagpladen
• Når sadlen ikke kan komme længere, er den
monteret korrekt

ENJOY YOUR RIDE….

GOODY
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