
SAMLEMANUAL

LONG JOHN MED EL

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.
Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen.
Vær opmærksom på, at cyklen skal efterspændes efter ca. 1 måneds brug. Sørg for at
tjekke alle dele på cyklen og efterspænd alle skruer og bolte.

Side 1



Trin 1: Montering af forhjul, sadel og styr

• Når cyklen er pakket ud af kasserne og indpakningen, fikseres cyklen, så den ikke vælter under samlingen 
(f.eks. ved at I er to mand om samling af cyklen eller at cyklen stilles op ad en væg (se billede 1A)

• Forhjulet monteres med ledningen til motoren til venstre (se billede 1B). Stikket sættes på, således at de 
to pile er ud for hinanden (se billede 1C og 1D). 

• Sadel og styr monteres (se billede 1E). Display og ringeklokke monteres på styret og beskyttelsesfilmen 
tages af displayet (se billede 1F og 1G).

Billede 1A

Billede 1C

Billede 1B

Side 2

Billede 1D

Billede 1E Billede 1F Billede 1G



• Bremsen på forhjulet monteres: 
• Unbrakoskruen på den højre bremsearm løsnes
• Det sikres at bremseklodserne sidder lige ind mod fælgen (se billede 1H)
• Stjerneskruerne på siden af bremsearmene justeres, så de to bremsearme har lige meget 

"fjeder" / er lige hårde at skubbe ind mod 
• Bremsekablerne føres igennem kvartbuerne og de monteres i holderen på bremsearmen. 

Gummibeskyttelsen sættes på.
• Giv et par mm slip inden unbrakoskruen strammes, således at klodserne lige slipper fælgen på 

begge sider (se billede 1I).

• Pedalerne monteres (se billede 2A). Bemærk at der er en venstre-pedal (L) og en højre-pedal (R).

• Støttebenet monteres som vist på billede 2B og 2C. Metalstangen føres ind igennem stel og støtteben og 
de store skiver sættes på enderne. Splitten sættes på i hver sin ende. Den store bolt sættes på for at 
holde den vinkelformede beslag til fjederen (se næste side). 

Side 3

Billede 1H Billede 1I

Trin 2: Montering af pedaler og støtteben

Billede 2A

Billede 2B

Billede 2C



• Bundpladen monteres på stellet med de fire store bolte, skiver og møtrikker – se billede 3A.

• Sidepladerne samles med hjørnebeslagene (billede 3B) og dette monteres på bundpladen (billede 3C).

Billede 3A

Trin 3: Montering af kassen

Billede 3B Billede 3C

• Plastic-manchetterne monteres på støttebenets ”fødder” (billede 2D) og fjederen monteres som vist på 
billede 2E.

Billede 2D Billede 2E

Side 4



• Listerne til at holde børnebænkene boltes fast (se billede 3D), børnebænkene monteres (se billede 3E) 
og børneselerne monteres (se billede 3F).

• Lygten monteres (billede 4A)
• Kalechebeslagene og plasticbuerne til kalechen monteres (billede 4B, 4C og 4D) 

GOD FORNØJELSE MED DIN NYE CYKEL…!

VIGTIGT: 
• Stelnummeret står præget ind i venstre side af stellet – lige foran venstre pedal.
• Husk justering og efterspænding af alle bevægelige dele. Evt. stramning af eger gøres med en eger-

spænder indtil egeren føles helt stram. Denne kan erhverves hos en almindelig cykelhandler.

Side 5

Billede 4A

Billede 3D Billede 3E Billede 3F

Trin 4: Montering af resten af udstyret

Billede 4B Billede 4C Billede 4D


