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Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe fiets

U heeft een kwaliteitsproduct gekocht en wij zijn ervan overtuigd dat u daar veel plezier van zult ondervinden. Ook 
kwaliteitsproducten verlangen onderhoud en moeten met enige regelmaat worden geïnspecteerd en afgesteld. Als u dat doet, 
zult u lange tijd plezier van uw fiets hebben, rijdt deze altijd goed en is vooral de veiligheid in orde.

Deze fietshandleiding geeft u een reeks algemene aanwijzingen voor instellingen, afstellingen en onderhoud. De foto’s in 
de handleiding dienen ter illustratie en daarom kunnen er verschillen bestaan tussen wat er op uw fiets is gemonteerd en de 
getoonde afbeelding.

Vraag bij twijfel uw fietshandelaar of laat hem uw fiets onderhouden. Wij adviseren u in elk geval om uw fietshandelaar alle 
vitale onderdelen van de fiets te laten onderhouden en repareren. 
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Wat zegt de wet over de fiets?

De beschikking van de Nederlandse Rijksoverheid inzake 
de inrichting en uitrusting van fietsen en dergelijke, stelt 
op een reeks van terreinen wettelijke eisen aan de fiets. De 
belangrijkste regels worden hier vermeld. Verdere informatie 
is altijd te vinden op de website van het rijksoverheid.
www.rijksoverheid.nl

Remmen
Alle fietsen moeten zijn voorzien van twee onafhankelijk 
van elkaar werkende remmen die respectievelijk op voor- 
en achterwiel werken. Of de fiets moet voorzien zijn van 
een in het achterwiel werkende rem. Dit geldt niet voor 
speelfietsen, die niet op de openbare weg worden gebruikt.

Verlichting
Bij fietsen in het donker moet de fiets zijn voorzien van ten 
minste één voorlamp, die een wit of gelig licht geeft dat 
duidelijk zichtbaar is op minimaal 300 meter afstand. Als 
het voorlicht knippert, mag het alleen wit licht geven en 
moet het knipperen met een frequentie van ten minste 120 
knipperingen per minuut.

De fiets moet ook zijn voorzien van een achterlamp die rood 
licht geeft en die van achteren duidelijk zichtbaar is op een 
afstand van 300 meter. Het achterlicht moet permanent 
branden of knipperen met een frequentie van ten minste 120 
knipperingen per minuut. Zowel het voor- als het achterlicht 
moet van opzij zichtbaar zijn.

Voor- en achterlicht moeten zodanig aan de fiets zijn 
bevestigd dat ze tijdens het rijden niet van stand veranderen 
en de kernstralen van de verlichting moeten respectievelijk 
recht vooruit en achteruit zijn gericht. De gebruiksduur 
of de looptijd van batterijverlichting staat vermeld op de 
verlichting of op de verkoopverpakking. Dit geldt echter niet 
voor verlichting die tijdens het rijden wordt opgeladen.

Recht op garantie / aansprakelijkheid

Voor fietsen die geleverd worden via de erkende 
dealers, gelden onderstaande garantiebepalingen:

De regels van de koopwet gelden voor het recht op garantie / 
aansprakelijkheid. De regels van de koopwet zijn na te lezen 
op de website van de Nederlandse Autoriteit Consument & 
Markt (ACM). www.acm.nl

Denk eraan dat een eis tot herstel van gebreken aan de 
fiets binnen de garantieperiode en conform de regels in de 
koopwet slechts geldig is, als de verantwoordelijkheid voor 
de ontstane gebreken te wijten is aan omstandigheden 
waarvoor de verkoper aansprakelijk is. De verkoper is niet 
aansprakelijk indien de gebreken bijvoorbeeld te wijten 
zijn aan vandalisme, aanrijdingen, gebrekkig onderhoud, 
abnormaal gebruik of gewone slijtage.

Indien frame, vork of verf niet meer verkrijgbaar zijn en 
niet hersteld kunnen worden, worden deze vervangen door 
modellen of kleuren die het dichtst in de buurt komen.

Het recht op garantie / aansprakelijkheid vervalt indien de 
andere partij een reparatie of wijziging in frame of vork 
heeft uitgevoerd of geprobeerd heeft uit te voeren.
Als u een gebrek of mankement constateert, is het belangrijk 
dat u zich onmiddellijk wendt tot de fietshandelaar, waar de 
fiets is gekocht.
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Reflectors
De fiets moet zijn voorzien van ten minste één witte 
voorreflector, minstens één rode achterreflector en minstens 
twee gele reflectors, die bewegen wanneer de fiets rijdt en 
die zichtbaar zijn van achteraf. De pedalen kunnen voorzien 
zijn van lampjes, die naar voren, naar achteren en opzij geel 
knipperend licht geven als de pedalen worden bediend. 
Bovendien moet elk wiel zijn voorzien van minimaal één gele 
spaakreflector of witte reflecterende band- of velgzijden.

Zowel reflectors als reflecterende banden moeten een 
duidelijk E-certificaat hebben.

Bel
Een fiets moet zijn uitgerust met een helder klinkende bel, 
die aangebracht moet zijn op het stuur.

Kinderen op de fiets
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen op de fiets worden 
vervoerd, mits deze in een kinderzitje zijn geplaatst dat op 
het gewicht en de lengte van het kind is afgestemd. Er moet 
een bescherming tegen de wielspaken zijn.

In een aanhang- of zijwagentje mogen hoogstens twee 
personen worden vervoerd, wanneer er een speciale zitplaats 
voor hen is ingericht. Het totale gewicht mag niet meer 
bedragen dan 60 kg. Daarnaast mag er een kind jonger dan 
8 jaar op de fiets worden vervoerd.

De berijder moet minimaal 15 jaar zijn.

Elektrische fiets
De elektromotor van de fiets mag alleen vermogen afgeven 
als de pedalen van de fiets gelijktijdig worden bediend. Het 
vermogen mag hoogstens 250 W zijn en er mag uitsluitend 
vermogen worden afgegeven bij snelheden minder dan 25 
km/u. Op een fiets mogen geen andere hulpmotoren dan 
elektromotoren worden gebruikt.
 
Onderhoud
Een fiets moet steeds in een staat worden gehouden die 
verantwoord is vanuit het oogpunt van veiligheid.

Framenummer
Elke fiets moet zijn voorzien van een framenummer met 
een doorlopend nummer van minimaal 6 cijfers en codes 
voor producent of importeur en een jaarletter die laat zien 
wanneer de fiets is gemaakt. De gebruiker van de fiets moet 
zelf het framenummer op een veilige plek bewaren.

Aanbevelingen
Voor de zekerheid adviseren wij u de fiets te voorzien van 
een door de verzekering ART goedgekeurd slot. Ook wordt 
het gebruik van een fietshelm met CE-keurmerk geadviseerd.

Nuttige links
De beschikking inzake de inrichting en uitrusting van fietsen 
e.d.:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets
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Instellen en afstellen

In principe is uw nieuwe fiets in- en afgesteld door uw 
fietshandelaar, zodat deze voor u geschikt is. Maar als 
nastellen gewenst is, helpt uw fietshandelaar u daar graag 
mee.
Wilt u uw fiets zelf afstellen? Let dan omwille van uw eigen 
veiligheid op het volgende:

Het zadel afstellen
De juiste instelling van de zadelhoogte controleert u door op 
het zadel plaats te nemen en uw ene voet op het pedaal te 
zetten terwijl dit in de onderste stand staat. Uw knie moet 
nu licht gebogen zijn. Denk eraan dat als u op het zadel zit, 
u met de neus van uw schoen de grond moet kunnen raken. 
Op kinderfietsen moet het kind voor een goede balans zijn 
hele voet op de grond kunnen zetten.

U stelt de zadelhoogte in door de bout van de klem van 
de zadelbuis los te draaien. Het zadel kan vervolgens naar 
voren en achteren worden versteld door de bout onder het 
zadel los te draaien. Vervolgens kan de gewenste (schuine) 
stand worden ingesteld, waarna de zadelbout weer wordt 
vastgezet. Er zijn twee verschillende zadelklemmen, maar 
het principe van afstellen is gelijk.

6

Indstilling og justering

Som udgangspunkt er din nye cykel indstillet og justeret 
af din cykelhandler, så den passer til dig� Er der imidlertid 
behov for en efterjustering, hjælper din cykelhandler dig 
gerne med det�

Ønsker du selv at justere indstillingerne, må du for din egen 
sikkerheds skyld være opmærksom på følgende:

Justering af sadel
Den korrekte indstilling af sadelhøjden kontrolleres ved at 
sætte sig på sadlen og placere den ene fod på pedalen, 
når den står i nederste position� Knæet skal nu være let 
bøjet� Vær opmærksom på at man skal kunne nå jorden 
med skosnuden, når man sidder på sadlen� På børnecykler 
bør barnet kunne sætte hele foden på jorden for at opnå 
fuld balance�

Sadelhøjden reguleres ved at løsne bolten på sadelrørsbe-
spændingen� Sadlen kan justeres frem eller tilbage ved at 
løsne bolten under sadlen� Derefter kan den ønskede posi-
tion og hældning indstilles og sadelbolten fastspændes igen� 
Der findes flere forskellige sadelklemmer, men princippet ved 
justeringer er den samme�

Max/stopmærke  
sadelpind
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Sadelrørsbespænding

Bolt under 
sadlen
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Bout onder
het zadel

Klem zadelbuis

7

Sadelrørsbespænding

Bolt under 
sadlen
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Max./stopteken 
zadelpen
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Justering af styr
Styr monteret på traditionel styrstamme hæves eller sænkes 
ved at løsne ekspanderbolten på styrstammen og skrue den 
ca� 5 mm op� Slå den derefter ned med et let slag med en 
plastikhammer� Styret kan nu stilles i den ønskede position� 
Stram ekspanderbolten, når styret sidder som det skal�

NB: Det er vigtigt at MAX/STOP mærket på sadelpin-
den og styrstammen ikke overskrides. Ud over den 
sikkerhedsmæssige risiko kan stellet i værste fald lide 
stor skade.

Der findes forskellige former for justerbare frempinde og A-
headset� Da justering af dem er mere kompliceret og forkert 
udførelse kan have sikkerhedsmæssige risici, anbefales det at 
lade din cykelhandler udføre justeringen�

Styrets hældning/vinkling kan justeres ved at løsne bolten(e) i 
styrstammens/frempindens front og sætte styret i den ønskede 
position� Husk at spænde bolten(e) igen�

Indstilling af gear og bremser
Gear og bremser er justeret og indstillet af din cykelhandler� 
Imidlertid strækker kablerne sig specielt i den første tid, og 
gear og bremser kan derfor behøve en justering� Kontakt der-
for din cykelhandler så snart du konstaterer, at gear og brem-
ser ikke virker optimalt� Venter du for længe, kan der opstå 
skader på gear- og bremsesystemet og nødvendige repara-
tioner være påkrævet� I værste fald kan manglende justeringer 
være årsag til uheld�

Læs mere om vedligehold af bremser og gear på siderne 12 
til 14�

Max/stopmærke  
styrstamme
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Hældningsbolte

Hældningsbolte

A-headset

Styrstamme  
(expanderbolt)

Frempind  
(bolt i front)
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Hældningsbolte

Hældningsbolte

A-headset

Styrstamme  
(expanderbolt)

Frempind  
(bolt i front)
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Het stuur afstellen
Een stuur dat in een traditionele stuurpen is gemonteerd, 
kan omhoog of omlaag worden gezet door de expansiebout 
op de stuurpen los te maken en deze ca. 5 mm naar boven 
te draaien. Indien de expansiebout vast blijft zitten, volstraat 
een zachte tik met een kunststof/houten hamer.Het stuur 
kan nu in de gewenste stand worden gezet. Haal de 
expansiebout aan, als het stuur zit zoals u het wenst.

Let op: Het is belangrijk dat het MAX/STOP-teken op 
de zadelpen en de stuurpen niet wordt overschreden. 
Afgezien van het veiligheidsrisico zou in het ergste 
geval het frame ernstig kunnen beschadigen.

Er zijn verschillende vormen van verstelbare stuurpennen 
en A-headset. Aangezien het afstellen daarvan tamelijk 
gecompliceerd is en een verkeerde uitvoering tot veiligheids-
risico’s kan leiden, adviseren wij om dit te laten doen door 
uw fietshandelaar.

De verticale stand / hoek van het stuur kan worden ingesteld 
door de bout(en) aan de voorkant van de stuurpen los te 
draaien en het stuur in de gewenste stand te zetten. Vergeet 
niet de bout(en) weer aan te draaien.

Instellen van versnelling en remmen
Versnelling en remmen zijn door uw fietshandelaar afgesteld 
en ingesteld. Maar de kabels rekken vooral in het begin op 
en daarom moeten versnelling en remmen wellicht worden 
bijgesteld. Neem daarom contact op met uw fietshandelaar 
zodra u constateert dat versnelling en remmen niet optimaal 
werken. Als u daarmee te lang wacht, kan het versnellings- 
en remsysteem beschadigd raken, zodat er reparaties nodig 
zijn. In het ergste geval kunnen er ongelukken ontstaan 
wanneer afstellingen achterwege blijven.

Stuurpen
(expansiebout)

Bout voor verticaal stellen

Bout voor verticaal stellen
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Hældningsbolte

A-headset

Styrstamme  
(expanderbolt)

Frempind  
(bolt i front)
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Stuurpen
(bout aan voorkant)

Max/stopteken
stuurpen

Stuurvergrendelaar
De stuurvergrendelaar heeft 
als functie uw stuur op een 
bepaald punt vast te zetten. 
Deze kan hierdoor niet 
draaien waardoor de fiets 
niet om kan vallen. Door de 
vergrendelaar richting rood te 
draaien blokkeert u het stuur. 
Groen deblokkeert.
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Handleiding voor het onderhoud van uw fiets

10

Vejledning i vedligehold af din cykel

For din egen sikkerheds skyld og for opretholdelse af rekla-
mationsretten er det vigtigt, at cyklen vedligeholdes� En god 
vedligeholdelse giver større cykelglæde, og cyklen vil holde læn-
gere� Vi anbefaler derfor at læse vejledningen grundigt igennem�

En del af vedligeholdelsen kan mange klare selv, men cykler er 
ofte udstyret med kompliceret finmekanik, som vi vil til råde 
at få serviceret og vedligeholdt hos cykelhandleren�

I denne vejledning gives råd og vejledning på kompo-
nenter og dele, der kræver særlig opmærksomhed.

Kæden
Alle kæder – også rustfri – skal jævnligt tørres af, smøres og jus-
teres� En ren og velholdt kæde giver større køreglæde, risikoen 
for brud bliver mindre og belastningen af gear og nav minimeres�

Kæder på cykler med indvendig gear (navgear)
Det er vigtigt at sørge for at kæden er korrekt strammet� På 
midten af kædens frie længde skal spillerummet op og ned 
maksimalt være 20 mm� På den anden side må kæden ikke 
være for stram, da en kæde, der er for stram, kan forårsage 
skader på baghjulslejerne�

Navmøtrik

Spillerum 
max 20 mm

Bremseambolt
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Rembandage
Asmoer

Speling max. 
20 mm.

naafmoeren en de rembandage weer vast te zetten en te 
controleren of het wiel midden in de achtervork zit.

Kettingen op fietsen met uitwendige versnelling 
(derailleurversnelling)
De ketting wordt automatisch gespannen door de derailleur 
van de versnelling. Wij adviseren u contact op te nemen met 
de fietshandelaar als de ketting moet worden vervangen, 
omdat deze de juiste lengte moet hebben. Vaak moeten 
ketting en krans gelijktijdig worden vervangen.
Zie ook de paragraaf over het onderhoud van versnellingen.

Nuttige links: 
www.shimano.com
www.sram.com

Bouten en schroeven
Bij gebruik van de fiets ontstaan er trillingen, waarbij 
bouten en schroeven kunnen losgaan. Daarom moet de 
fiets regelmatig worden gecontroleerd en moeten losse 
onderdelen worden nagespannen.
De aanhaalmomenten mogen niet te groot zijn. Het 
aanhaalmoment moet worden afgestemd op de afmetingen 

van de schroefverbinding. Bij te strak aanhalen loopt u 
het risico dat de schroef loskomt of dat het schroefdraad 
beschadigt. Voor gebruik in de winter is het aan te raden 
de bouten en de schroeven in te vetten met vaseline, om zo 
roest / oxidatie tegen te gaan.

De volgende aanhaalmomenten dienen als richtlijn voor 
standaardfietsen, maar ze kunnen sterk variëren, afhankelijk 
van het materiaal waarvan frame en component zijn 
gemaakt:

 Crank arm 35 - 55 Nm

 Contramoer op stuurlager 25 - 35 Nm

 Asmoeren voorwiel 20 - 30 Nm

 Asmoeren achterwiel 30 - 45 Nm

 Expansiebout in stuurpen 15 Nm

 Zadelpen 7 Nm

 Zadel 20 Nm

Bij twijfel moet u de werkzaamheden overlaten aan uw 
fietshandelaar, aangezien een onjuist aanhaalmoment tot 
schade aan frame en componenten en in het ergste geval 
tot ongelukken kan leiden.

In deze handleiding geven we tips en adviezen voor 
componenten en onderdelen die speciale aandacht 
vragen.

De ketting
Alle kettingen – ook roestvrije – moeten regelmatig 
worden afgedroogd, gesmeerd en afgesteld. Een schone 
en onderhouden ketting zorgt voor meer rijplezier, het 
breukrisico wordt kleiner en de belasting van versnelling en 
naaf wordt tot een minimum gereduceerd.

Kettingen op fietsen met inwendige versnelling 
(naafversnelling)
Het is belangrijk dat de ketting juist is gespannen. In het 
midden van de vrije lengte van de ketting mag de speling 
omhoog en omlaag maximaal 20 mm bedragen. Aan 
de andere kant mag de ketting niet te strak zijn, omdat 
een te strak gespannen ketting de achterwiellagers kan 
beschadigen.
Om de ketting te stellen, maakt u de naafmoeren en de 
bout in de rembandage van de achternaaf los. Verplaats 
vervolgens het achterwiel naar voren of naar achteren, zodat 
de ketting de gewenste speelruimte krijgt. Vergeet niet de 
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Kabels
Houd alle kabels goed gesmeerd. Controleer de kabels met 
enige regelmaat op breuken of slijtage, zodat voorkomen 
wordt dat ze in tweeën breken.

Belangrijk: Het is voor de veiligheid belangrijk om de 
fietshandelaar alle condenswater uit de kabels te laten 
blazen en deze vóór de winterperiode door te laten smeren 
met een olie op teflonbasis. Daarmee wordt het risico dat de 
kabels vastvriezen tot een minimum gereduceerd.

Remmen

Remmen zijn een belangrijk onderdeel van de veiligheid van 
een fiets. Daarom moeten alle types remmen regelmatig 
worden gecontroleerd en afgesteld worden, om zeker te zijn 
dat ze optimaal werken. Denk eraan dat het grootste deel 
van het remvermogen van het voorwiel komt. Wees daarom 
voorzichtig als u de voorwielrem gebruikt. Gebruik deze bij 
voorkeur samen met de achterwielrem om ongelukken te 
voorkomen.

Velgremmen
Het remprincipe van een velgrem is dat de remblokjes bij 
het activeren van de remhendel tegen de velg worden 
gedrukt. Daarbij wordt het wiel geremd. De remblokjes 
slijten verschillend, afhankelijk van rijstijl en de staat en 
omstandigheden van de weg. Controleer daarom de 
remblokjes regelmatig en vervang ze bijtijds voordat het 
slijtprofiel is verdwenen.

Schijfremmen
Schijfremmen zijn verkrijgbaar in een mechanische, 
semihydraulische en volledige hydraulische versie. Om 
een optimaal remeffect te realiseren is het van belang dat 
de remschijf schoon, vrij van olie en onbeschadigd is. De 

remvoeringen moeten worden vervangen voordat ze geheel 
zijn afgesleten en ze moeten daarom geregeld worden 
gecontroleerd.
 
Er kan condens in het systeem ontstaan, wat tot een slechter 
remvermogen leidt. In dat geval moet de vloeistof/olie worden 
ververst. Uit veiligheidsoverwegingen wordt daarom een 
servicebeurt eens per jaar of volgens de aanwijzingen van de 
fabrikant aanbevolen. Deze moet worden uitgevoerd door 
de fietshandelaar, omdat het uitvoeren van de noodzakelijke 
service groot inzicht en ruime professionele kennis vereist.

Denk eraan dat, als u het wiel losneemt van het frame 
of de vork, het risico bestaat dat de remblokjes worden 
vastgeklemd omdat de remschijf meegaat met het wiel. Bij 
de hydraulische remschijven kunnen ze dan uit de cilinders 
worden gedrukt. Er is speciaal gereedschap nodig om dat te 
herstellen. Plaats daarom een schijf van 3 mm dikte tussen 
de remblokjes wanneer u het wiel van de vork of het frame 
neemt, zodat het genoemde probleem wordt voorkomen.
Bij volledig hydraulische schijfremmen is het noodzakelijk 
om de houdbaarheid van de vloeistof/olie in het remsysteem 
te controleren.
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Rollerbrakes
Rollerbrakes moeten om het half jaar worden gesmeerd 
met een speciaal remvet, maar zijn verder nagenoeg 
onderhoudsvrij. Wij adviseren om deze smeerbeurten te 
laten uitvoeren door de fietshandelaar.
 
Links:
www.shimano.com
www.tektro.com
www.magura.com

Er zijn in de kern twee soorten versnellingen: de naafversnelling 
(inwendige versnelling) en de derailleurversnelling (uitwen-
dige versnelling). Gemeenschappelijk voor beide types is dat 
ze een juiste afstelling, smering en regelmatig onderhoud 
vragen om optimaal te kunnen functioneren.
 
Inwendige versnelling (naafversnelling)
Voor de levensduur van de versnelling is het van belang dat 
deze correct is afgesteld. Neem onmiddellijk contact op met 
uw fietshandelaar, indien u constateert dat de versnelling 
niet perfect werkt. Als u te lang doorrijdt met een niet goed 
afgestelde versnelling, kan de naaf beschadigen.
Door de weersomstandigheden in de Benelux is het 
belangrijk, ongeacht wat de fabrikant van de versnelling 
aangeeft, dat de versnellingsnaaf minimaal eens per jaar 
wordt uiteengenomen, gereinigd en gesmeerd. Als de naaf 
wordt blootgesteld aan zout water, moet deze onmiddellijk 
worden uiteengenomen, gereinigd en gesmeerd. Dit om 
corrosieschade te voorkomen, die de naaf onbruikbaar zou 
kunnen maken. Dit demonteren, reinigen en smeren moet 
worden uitgevoerd door de vakman. Als u de fiets reinigt 
met water, moet u ervoor zorgen dat er geen water in de 
versnellingsnaaf dringt. Gebruik nooit een hogedrukreiniger.

Uitwendige versnelling (derailleurversnelling)
Het derailleurversnellingssysteem moet altijd vrij zijn van 
rommel en vuil en het moet goed zijn onderhouden om 
te functioneren. Het is normaal dat ketting en achterste 
tandkrans om de 3000 kilometer of minstens om de twee 
jaar worden vervangen, of vaker indien het genoemde 
onderhoud niet wordt uitgevoerd. Omdat ketting en 
achterste tandkrans gezamenlijk slijten, moeten beide 
onderdelen altijd gelijktijdig worden vervangen.

Denk eraan dat de achter derailleur juist moet zijn afgesteld, 
d.w.z. de derailleur arm eerst parallel zetten aan het grootste 
tandwiel aan de binnenzijde en dan aan het kleinste tandwiel 
aan de buitenzijde. De derailleur arm moet zich altijd binnen 
deze twee tandwielen bevinden en nooit daar buiten. Als de 
achter derailleur of de vork naar binnen wordt gedrukt (de 
fiets kan bijv. zijn omgevallen zonder dat men dat weet), kan 
de derailleur tussen de spaken van het achterwiel komen, 
met grote schade tot gevolg.
Het freewheel/cassettehuis moet net als de overige delen van 
het versnellingssysteem regelmatig worden gesmeerd. Als 
de fiets langere tijd niet wordt gebruikt, moet het freewheel/
cassettehuis heel goed met olie zijn ingesmeerd. Demontage 

Versnelling
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van freewheel/cassettehuis vereist speciaal gereedschap en 
moet worden uitgevoerd door een vakman.

Bij reinigen mag geen hogedrukspuit worden gebruikt.

Verander alleen van versnelling bij vooruittrappen. Als u bij 
achteruittrappen van versnelling wisselt, kan dat tot grote 
schade aan het versnellingssysteem leiden.

Nuttige links:
www.shimano.com
www.nuvincicycling.com

Crank/Bracket en balhoofdstel (lagers) moeten goed 
gesmeerd zijn en eenvoudig en zonder speling kunnen 
bewegen. Eventuele speling moet worden gecorrigeerd, 
aangezien anders lagerringen en andere onderdelen, zoals 
schroefdraad van de vorkbuis, beschadigen.

Speling moet worden gecorrigeerd door de fietshandelaar.

Velgen met slijtagewaarschuwing
Wij adviseren om de fietshandelaar met enige regelmaat 
te laten controleren of de velgzijden door het remmen zijn 
versleten. Een versleten velg kan een groot risico vormen 
voor het breken van de velg, waardoor ongelukken kunnen 
ontstaan.
Sommige velgen zijn voorzien van een slijtagewaarschuwing 
in de vorm van een extra streep op de velgzijde. Als de velg 
erg versleten is, is er door remmen zo veel afgesleten dat 
de streep niet langer zichtbaar is of niet langer zichtbaar 
is op bepaalde plaatsen. Op een aantal types velg zijn er 
gaatjes te zien door de velgwand. In beide gevallen is dit 
een waarschuwing dat de velg een stuk minder sterk is en 
onmiddellijk moet worden vervangen.

Cranck en balhoofdstel Wielen en spaken
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Krank og styrfittings

Krank og styrfittings (lejer) skal være velsmurte og kunne bev-
æges let og uden slør� Opstår der slør, skal det rettes ellers 
beskadiges lejebaner og andre dele som f�eks� gaffelrørets 
gevind�

Slør skal rettes af cykelhandleren�

Hjul og eger

Fælge med slitageadvarsel
Det anbefales at lade cykelhandleren tjekke med mellemrum 
om fælgsiderne er slidte på grund bremsning� En nedslidt fælg 
kan udgøre en stor risiko for, at fælgen bryder sammen og 
dermed være årsag til ulykker�

Nogle fælge er forsynet med en slitageadvarsel, som kan ses 
som en ekstra stribe på fælgsiden� Er fælgen meget slidt, er 
der slidt så meget væk på grund af bremsning, at striben ikke 
længere er synlig, eller ikke længere er synlig visse steder� 
På nogle fælgtyper kan der ses huller gennem fælgvæggen� 
Begge dele er en advarsel om, at fælgen er stærkt svækket 
og skal udskiftes med det samme�

Fælg med slitageadvarsel
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Velg met slijtagewaarschuwing
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Gear

Der findes grundlæggende to slags gear� Navgear (indvendige 
gear) og derailleurgear (udvendige gear)� Fælles for begge 
geartyper er, at de kræver korrekt justering, smøring og jævn-
lig pleje for at kunne fungere optimalt�

Indvendige gear (navgear)
Det er vigtigt for gearets levetid, at gearene er justeret korrekt� 
Kontakt omgående cykelhandleren, hvis det konstateres, at 
gearet ikke virker perfekt� Køres der for længe med et ukor-
rekt justeret gear, kan navet beskadiges�

På grund af de klimatiske forhold i Danmark er det vigtigt, 
uagtet hvad gearfabrikanten oplyser, at gearnavet adskilles, 
renses og smøres mindst en gang årligt� 

Bliver navet udsat for saltvand, skal det adskilles, renses og 
smøres omgående for at forhindre korrosionsskader, som kan 
gøre navet ubrugeligt�

Adskillelse, rensning og smøring skal udføres af fagmand�

Rengøres cyklen med vand er det vigtigt at sørge for, at vandet 
ikke trænger ind i gearnavet� Brug aldrig højtryksrens/-vask�

Bagskifter 
(parallelt med tandhjul)

Bagskifter 
(parallelt med tandhjul)

FAPIC Cykelmanual.indd   13 19/03/13   11.51

Achter derailleur
(parallel aan binnenste
kleine tandwiel)

           Achter derailleur
(parallel aan buitenste
kleine tandwiel)
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Spaken
Spaken zullen bij gebruik van de fiets meegeven. Het is 
daarom belangrijk de spaken regelmatig langs te lopen om 
na te gaan of ze voldoende gespannen zijn en te controleren 
dat ze niet los zitten. Als er een spaak springt, moet deze 
onmiddellijk worden vervangen en de resterende spaken 
moeten gesteld en nagespannen worden. Rijden met een 
gesprongen spaak zal in de meeste gevallen leiden tot een 
slag in het wiel en vervanging van zowel wiel als spaken kan 
dan noodzakelijk zijn. Bij berijders boven 90 kg is het aan te 
raden dit extra aandacht te geven.

Omdat voor het naspannen en vervangen van velgen of 
gesprongen spaken vakkennis vereist is, moet dit onderhoud 
worden uitgevoerd door de fietshandelaar.

Quick release
Sommige fietstypes hebben naven met Quick release. Dat 
betekent dat de wielen gedemonteerd en gemonteerd 
kunnen worden met behulp van de excentrische snelspanarm, 
die aan de ene kant zit.

Het is belangrijk om het wiel goed en met de juiste kracht 
vast te zetten. Bij een juiste vergrendeling voelt u wellicht 
eerst weerstand als de arm half is vergrendeld. Als u teveel 
kracht gebruikt, gaat de moer aan de andere kant een beetje 
los. Probeer het dan opnieuw. Let op: indien u teveel kracht 
moet gebruiken om de vergrendelde stand te realiseren, 
kan de inwendige as aan een dusdanig grote druk worden 
blootgesteld dat deze kapot gaat.

Neem bij twijfel contact op met uw fietshandelaar.

Er zijn verende voorvorken verkrijgbaar met een groot aantal 
verschillende dempingssystemen, die elk om een eigen vorm 
van onderhoud vragen.

Elementair onderhoud van een verende vork moet ervoor 
zorgen dat de bovenste delen van de inwendige vorkpoot 
schoon zijn en vrij zijn van zand, grind of andere vormen 
van vuil. Verchroomde binnenpoten moeten worden 
onderhouden met een chroomonderhoudsmiddel.

Denk eraan dat een verende voorvork speciaal onderhoud 
vereist. Om naar tevredenheid te kunnen werken, moet 
deze, afhankelijk van de aanwijzingen van de fabrikant, ten 
minste eenmaal per jaar worden onderhouden. Vergeet niet 
de service-intervallen te controleren. 

Een eenvoudige vork, die alleen een stalen veer bevat, 
heeft niet veel onderhoud nodig, terwijl meer geavanceerde 
vorken gevoelig zijn voor condenswater, dat in alle vorken 
wordt gevormd, en daarom uiteengenomen, gereinigd 
en van verse olie voorzien moeten worden na 50-100 uur 
gebruik.

Omdat het uitvoeren van de noodzakelijke service groot 
inzicht en ruime professionele kennis vereist, adviseren wij 
om dat de fietshandelaar te laten doen.

Nuttige links:
www.rockshox.com
www.srsuntour-cycling.com

Verende voorvorken
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Banden
Houd de banden altijd opgepompt tot de juiste banden-
spanning. Dat rijdt lichter en voorkomt beschadiging van 
banden, binnenbanden en velgen. De juiste bandenspanning 
staat vermeld aan de zijkant van de band, bijv. als INFLATED 
TO 40-65 psi of max. 60 psi. Als u niet over een pomp met 
een bandenspanningsmeter beschikt, kunt u de spanning 
controleren door de duimen stevig tegen de zijkant van de 
band te drukken. De band moet dan hard aanvoelen. Wij 
adviseren om voordat u gaat rijden de banden te controleren 
op de juiste bandenspanning en vastzittende steentjes te 
verwijderen. Daarmee voorkomt u lekke banden.

Binnenbanden
Er kunnen fietsbinnenbanden met diverse ventielen zijn 
gemonteerd: een gewoon Blitz-fietsventiel, een Presta-
raceventiel en een Schrader-autoventiel.

Denk eraan dat bij oppompen van binnenbanden met 
raceventiel het moertje op het ventiel vóór het pompen moet 
worden losgedraaid. Doet u dat niet, dan komt er geen lucht 
in de binnenband en u loopt het risico dat het ventiel breekt 
door de pomp.
 
Het oppompen van fietsen met een raceventiel vereist een 
speciale pomp of een ventielverlenger, die op het raceventiel 
wordt geschroefd nadat het moertje is losgedraaid. 
Vervolgens kunt u een gewone pomp gebruiken. Vergeet 
niet het moertje na het pompen weer op het ventiel te 
draaien.

Wij adviseren u bijv. een pomp aan te schaffen die voor alle 
ventielen kan worden gebruikt en die de bandenspanning 
aangeeft. Laat u bij twijfel door uw fietshandelaar adviseren.

Banden en binnenbanden
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Dæk og slanger

Dæk
Hold altid dækkene oppumpede til korrekt dæktryk� Det giver 
en lettere kørsel og forhindrer skader på dæk, slanger og 
fælge�

Det korrekte dæktryk er angivet på siden af dækket f�eks� som 
INFLATED TO 40 -65 psi eller max� 60 psi� Har man ikke en 
pumpe med dæktryksmåler, kan trykket tjekkes ved at presse 
tommelfingrene hårdt mod dækket� Dækket skal føles hårdt�

Det anbefales at tjekke dækkene før kørsel for korrekt tryk 
og fjerne sten, der har sat sig fast� Derved undgås mange 
punkteringer�

Slanger
Cykelslanger kan være monteret med forskellige ventiler� 
Almindelig Atom cykelventil, Presta racerventil og Schrader 
bilventil� 

Vær opmærksom på, at ved pumpning af slanger med racer-
ventil, skal den lille møtrik på ventilen løsnes før pumpning� 
Sker det ikke, kommer der ikke luft i slangen, og man risikerer 
at brække ventilen med pumpen�

Pumpning af cykler med racerventil kræver en specialpum-
pe eller en ventilforlænger, der skrues på racerventilen efter 
den lille møtrik er løsnet� Så kan en almindelig pumpe anv-
endes� Husk altid at spænde den lille møtrik på ventilen efter 
pumpning�

Det anbefales, at anskaffe f�eks� en fodpumpe, der kan bru-
ges til alle ventiler og viser dæktrykket� Lad din cykelhandler 
rådgive dig, hvis du er i tvivl�

Schrader bilventil
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Schrader-autoventiel
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Almindelig Atom 
cykelventil

Presta racerventil
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Gewoon
Blitz-fietsventiel

Presta-raceventiel
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Houd uw fiets altijd schoon. Gebruik gewone schoon-
maakmiddelen en een zachte borstel om vuil te verwijderen. 
Uw fietshandelaar heeft een breed scala aan milieuvriendelijke 
smeer- en onderhoudsmiddelen en geeft graag advies over 
het normale onderhoud van uw fiets. Regelmatig gebruik, 
verlengt de levensduur van uw fiets.

Link naar Puch dealers

www.puch-fietsen.nl/verkooppunten

Indien de fiets langere tijd niet wordt gebruikt, bijv. 
tijdens een strenge winter, moet deze tegen roest worden 
beschermd. Spray verchroomde en verzinkte delen in met 
een roestwerend middel. Moeilijk bereikbare delen van het 
frame en aluminiumdelen beschermt u op deze manier 
tegen roest en oxidatie.

Het is verstandig om uw fiets hangend te stallen. Dat ontlast 
de banden en ze zijn minder gevoelig voor scheurvorming.

Als u uw fiets later weer in gebruik neemt, moet deze 
zorgvuldig worden afgedroogd. Als uw fiets velgremmen 
heeft, is het vooral belangrijk de velgzijden goed af te 
drogen, zodat het remvermogen optimaal en veilig blijft.

Algemeen fietsonderhoud

Steenslag en krassen moeten zo snel mogelijk na ontstaan 
worden hersteld. Anders kan er roest of oxidatie ontstaan, 
die zich in het ergste geval kan uitbreiden en onder de lak 
kan ‘doorlopen’.

Slot

Houd het slot schoon en vrij van vuil. Smeer de cilinder, de 
ontspanner en de opening van de grendelarm regelmatig. 
Open en sluit het slot na het smeren een paar maal.

Voor een zo comfortabel mogelijk zadel is het belangrijk dat 
de afstand tussen de kussens (de rustpunten) van het zadel 
overeenkomt met de afstand tussen de zitbotten. Vraag uw 
fietshandelaar evt. om hulp bij het zoeken naar het juiste 
zadel.
Zadels van kernleer moeten worden onderhouden met 
ledervet, zodat een optimale soepelheid is gegarandeerd. 
Het kernleer geeft mee tijdens het fietsen en daarom moet 
het leer worden gespannen door de stelschroef onder de 
zadelpunt te stellen. Volg altijd de aanwijzingen van de 
zadelfabrikant op voor een correct onderhoud.

Veiligheid

Als u een ongeluk hebt gehad, gevallen of aangereden bent 
en stuur, frame, voorvork, pedalen en crankarmen mogelijk 
schade hebben opgelopen, dan moeten deze altijd worden 
vervangen bij het risico van een latere breuk.

Lak Zadel Stallen
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Uw fiets is in bepaalde gevallen via uw inboedelverzekering 
gedekt voor aansprakelijkheid en diefstal. 

Denk eraan dat de verzekering normaal gesproken tot een 
bepaald bedrag dekt. Als u dus een fiets hebt gekocht in het 
hoogste prijssegment, bijv. een elektrische fiets, een racefiets 
of een MTB, moet u voor de zekerheid contact opnemen 
met uw verzekeringsmaatschappij voor nadere informatie 
over de dekking van uw fiets. 

Wij raden sterk aan een aanvullende verzekering af te sluiten 
bij een verzekeringsmaatschappij.

Als uw fiets wordt gestolen, verlangen verzekerings-
maatschappijen dat deze op slot stond met een slot dat is 
goedgekeurd door de ART. Daarom is het belangrijk dat op 
het bewijs bij het slot het framenummer, het sleutelnummer 
en de datum zijn ingevuld en dat u dit zorgvuldig bewaart.

De kaart moet samen met een schademelding en een bewijs 
dat u aangifte hebt gedaan bij de politie, worden gestuurd 
naar uw verzekeringsmaatschappij. Het is verstandig om 
de bon van de fiets te bewaren, omdat toesturen daarvan 
de afhandeling van de zaak en de uitbetaling van een 
vergoeding vereenvoudigt.

Bewaar altijd rekeningen van grotere reparaties en de 
aanschaf van extra apparatuur, omdat deze van belang 
kunnen zijn voor het vergoedingsbedrag bij een eventuele 
diefstal.

Nuttige links:
www.stichtingart.nl 
www.enra.nl
www.anwb.nl
www.unigarant.nl

Verzekering

Als uw nieuwe fiets is uitgerust met ART goedgekeurd slot, 
dan zitten daar twee sleutels bij. Omdat er geen register 
bestaat dat duidelijk kan maken welke sleutel bij welke fiets 
hoort, is het belangrijk om het met het slot meegeleverde 
bewijs goed te bewaren. Daarop staat het sleutelnummer 
vermeld. U hebt dit nodig als u extra sleutels voor het slot 
wilt kopen.

U kunt extra sleutels kopen via de websites van AXA en 
Trelock, die ervoor zal zorgen dat u deze rechtstreeks krijgt 
toegezonden indien u het sleutelnummer doorgeeft.

https://keyservice.axa-stenman.com/
https://fietssleutels.nl 

Een elektrische fiets lijkt in de meeste opzichten op een 
gewone fiets en deze moet op dezelfde manier periodiek 
worden onderhouden.

Speciaal onderhoud
Het Nederlandse klimaat stelt hoge eisen aan de robuustheid 
en betrouwbaarheid van elektrische fietsen. Deze zijn 
uitgerust met componenten die speciale aandacht en 
onderhoud vereisen. Het gaat om de elektromotor, de batterij, 
de motorregelaar, sensoren, de accu en stekkerverbindingen.

Aanwijzingen van de fabrikant
Het is belangrijk dat u het instructieboekje van de fabrikant 
zorgvuldig doorleest en u aan de service-intervallen en 
aanwijzingen houdt die voor het opladen van de batterij en 
het onderhoud van bovengenoemde speciale componenten 
worden gegeven.

In het instructieboekje staat ook belangrijke informatie over 
speciale garantiebepalingen t.a.v. uw elektrische fiets.

Extra sleutels Elektrische fietsen
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