
 
 

Manual Kickbike 
 
Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, 
garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid 
montering av din Kickbike. 
 
Hoppas du får stor nöje med din Kickbike! 
 

Innehåll 
➢ Montering av styre 2 
➢ Montering av stänkskärm  3 
➢ Montering av hjul  4 
➢ Pumpning av däck 4 
➢ Bromsjustering 5 
➢ Höjdjustering av fotbräda: 6 
➢ Justering av stöd 7 
➢ Monteringa av korg 7 
➢ Stötdämpad framgaffel 7 
➢ Underhåll 7 
➢ Varningar 7 
➢ Garanti 7 
➢ Tips 7 

 

 
City G4 (Snarlik Freeride, Sport G4, Cruise MAX 20, Race MAX 20/28) 

 
Cross MAX 20D/20HD (i likhet med) Cross MAX 20V, Cross 29er, FAT MAX) 

Del lista 
A. Ringklocka 
B. Styre 
C. Broms handtag 
D. Styrstång 
E. Styrstångslager 
F. Korg (Endast på City G4) 
G. Ramhuvud 
H. Framhjulsbroms 
I. Stänkskärm 
J. Ram 
K. Skruvfäste för dryckesflaska 
L. Fotbräda 
M. Hälbåge 
N. Bakhjulsbroms 
O. Snabbfäste för hjulaxel 
P. Nav 
Q. Bakre reflex 
R. Eker 
S. Fälg 
T. Däck 
U. Luftventil 
V. stöd 
W. Fjärr manövrerad “lock Up” 
X. Bromsskiva 
Y. Stötdämpad framgaffel 
Z. Bromsvajer/slang 

 
Ramnumret finns instämplat fram på ramhuvudet nedanför Kickbike loggan. Vi rekommenderar att anteckna och spara detta här.  
 
Mitt Kickbike ramnummer är:: ___________________________________________________ 
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Montering av styret 
Freeride (Fig. 1), City G4 (Fig. 2) 
 

1. För ned styrtsången i Styrstångslagret 
2. Drag åt styrstångsskruven (Freeride Fig. 1.2, City Fig. 2) 
3. Drag fast klämman till styret (1.2) Vid behov, justera styrets 

vinkelposition. (Endast Freeride) 
 
Notera att “minsta infästning” märket måste vara 
nedan/innanför lagringen! 
 

Sport G4, Cross-models, FAT MAX, Cruise MAX 20, Race-models, 
(Fig. 3) 

1. Montera styrstammen på framgaffelröret. (3.1) 
2. Drag åt skruvarna 
3. Skruva ur hållbrickans skruv, Se upp så gaffeln inte faller ur! 
4. Ta bort hållbricka och skruv (3.2 - A) 
5. Montera styrstam, skruv och hållbricka (A) på och i 

framgaffelröret (3.3) 
6. Dra åt skruven till hållbrickan. Fingerhårt är tillräckligt 
7. Se till att styret är i riktning med framhjulet. Dra sedan åt 

styrstammens båda vertikala klämskruvar. (3.3) 
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Montering av skärmar 

Fram 
City G4, Sport G4, FAT MAX (Fig. 4) 
 

1. Sätt skärmen i läge 
2. Placera skruv, brickor och mutter och drag åt (4.1) 
3. Placera och drag åt skruvarna på båda sidor av gaffeln.. 

 
Cross, Freeride, Race Stänkskärm av plast är förmonterad (Fig. 5, A) 

Bak 
City G4, Sport G4, Freeride (Fig. 6, position B, D) 
Cross (Fig. 6, position B, C) 
Race MAX 20 (Fig. 6, position A, D) 
Cruise MAX, FAT MAX  (Fig. 6, position A, C) 
 

1. Placera skruv och brickor, drag sedan åt. (Fig. 6.1)  
2. Placera skruvar och brickor på båda sidor av ramen och 

drag sedan åt. (Fig. 6) 
 
Race MAX 28 Ingen bakskärm som standard. (optional, Fig. 6, 
position C, A). 
 

Notera: Beroende på hur du vill använda din Kickbike finns 
valfrihet att ej montera skärmar men vi rekommenderar  i vart fall 
bakskärm vid risk för regn.  
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Montering av hjul 
Freeride, City G4, Sport G4, Cruise MAX, Cross MAX 20V, Race MAX 20 (Fig. 7 and 8) 
Race MAX 28 (Fig. 8, hoppa över steg 1, 2 öppna kläppen Fig. 11 A) 
Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD, Cross 29er (Fig. 8, Hoppa över steg 1,2 Ta istället bort plastkyddet Fig. 7.2) 
 

Notera: Axlar till fram- och bakhjul har olika längd undantaget FAT MAX och Race MAX 28. De längre axlarna är för framhjulen. 
 

Notera : Fram och bakhjul har olika storlek undantaget Race MAX 28. Större hjulet är framhjul. 
 

1. Öppna frambromssaxen genom att(Fig. 7) 
2. Ta ur bromsvajer med hölje från höger bromsarm.  OBS 

gummiskyddet måste först dras bakåt (Fig. 7.1)  
3. Placering av hjul.  

a. Framhjul (Fig. 8.1) 
b. Bakhjul (Fig. 8.2) City G4, Sport G4, Cross models, 

Freeride, FAT MAX (position B) Race models, 
Cruise MAX (position A) 

4. Montera hjulaxel med snabblåsning enligt figur. Observera 
fjädrarnas riktning och läge. (Fig. 8) 

5. Placera och drag åt mothållsmuttern. (Fig. 8) 
6. Justera och drag åt snabblåsningen. (Fig. 8) 

Vid korrekt justering krävs visst motstånd vid åtdragning 
men ska alltid göras för hand och utan verktyg.  

7. Rikta åtdragningskläppen så att den inte kommer i konflikt 
med  bromsskorna 

8. Monterat tillbaka bromhöljet med vajer. (Fig. 8.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pumpning av däck 
Alla (Fig. 9) 
 

1. Placera pumpen mot ventilen 
2. Vrid kläppen till “upp” position 
3. Pumpa 
4. Fäll tillbaka kläppen och ta bort pumpen 

 
Rekommenderade lufttryck (bar/PSI) 
Freeride (3/45), City G4 (4/55), Sport G4 (5/ 75), Cross (3/45), FAT 
MAX (1/15), Cruise MAX 20 (3/45), Race (6/85) 
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Justering av bromsar 

V-bromsar / Caliperbromsar 
Freeride, City G4, Sport G4, Cruise MAX 20, Cross MAX 20V, Race 
MAX 20 (Fig. 10) 
Race MAX 28 (Fig. 11, Hoppa över steg 1 genom att kontroller att (A) 
är stängd +) 
 

1. Använd låsnippel (A) för att få en ungefärlig justeringsmån 
om nödvändigt.  

2. Använd skruv (B) för uppriktning (E) i linje med fälgbanan 
(D). 

3. Prova så bromsen (E) ligger an mot fälg (D) korrekt. Se Fig. 
10.1) genom att trycka in bromsarmarna  

4. Använd skruvarna (C) för att balansera så avståndet mellan 
fälg och bromssko är lika på båda sidor. På modell Race 
MAX 28 centerbroms flyttar man hela bromsramen för 
hand. Om du har små händer. Använd justerskruv, (Fig. 12 - 
A) för att få handtaget närmare styret. om nödvändigt. Använd finjusteringsskruv (Fig. 12 - B, Fig 11 - F) för att få bromsskorna 
närmare fälgen 

5. Testa så bromsarna fungerar problemfritt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skivbromsar 
Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD, Cross 29er (Fig. 13) 
 

1. Testa om bromsarnas justering är okej genom att rotera hjulet 
och lyssna om skivan tar i någon av beläggen. 

2. Om så. Följ nedan anvisning 
3. Lossa skruvarna (Fig. 13 - A) 
4. Lossa insexskruven (C) hela vägen ut och drag åter tills du hört 6 

klick OBS ( Detta gäller ej Hydrauliska bromsar, modell Tektro). 
5. Ansätt bromsen genom att trycka in bromshandtaget på styret. 
6. Drag åt skruvarna (A) medans bromsen är ansatt. 
7. Lossa justerskruven (C) tills du hört 4 klick (gäller alltså ej 

hydrauliska bromsar modell Tektro) 
8. Se till att (D) inte kommer i kontakt med bromsen när bromsen 

inte är ansatt 

9. Kontrollera så bromsarna fungerar problemfritt..  
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Fotbräde,höjdjustering 
På alla kickbikemodeller finns möjlighet att välja låg- eller 
högläge. Lågläge (Fig. 14 A) ger bekvämare sparkposition och 
högläge ger bättre markfrigång. (Fig. 14 B) växling av fotbrädets 
höjd kräver ett par vidare justeringar följ instruktionen på denna 
sida för att växla position. 
Förvald position på Race, Cruise MAX är låg (A) och för Cross, 
Sport G4, City G4, Freeride, FAT MAX hög (B) 
 

Ändring av fotbrädans höjd 
 
1. Demontera bakhjulet (inverterad process mot sidan 4) 
2. Ändra baksärmens position högläge (Fig. 6, position B) och 

lågläge (Fig. 6, position A) 
3. På modellerna Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD, Cross 

29er, FAT MAX. Justering av bakbroms: 
3.1. Byt från broms konsolen (Fig. 16 - F), Hög position till 

konsol (Fig. 15 - E) för låg position och återmontera på 
ramen (G) Med skruvarna (H) 

3.2. Montera bromsen (D) på bromskonsolen. brickorna 
(B and C) är varierande och fler behövs om 
bromsenheten (D) kommer i kontakt med skivan (Fig. 13 
- B). 

4. Återmontera hjulet (se sidan 4) 
5. Justera bromsarna (se sidan 5) 
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Justering av stödet 
Freeride, City G4, Sport G4, Crossmodeller, FAT MAX, Cruise 
MAX 20 (Fig. 17) 
 

1. Lossa justeringsskruven 
2. Justera höjden på stödet 
3. Skruva åter fast justerskruven 

Installation av Korg 
City G4 (Fig. 18) 
 

1. Placera korgen på sin plats 
2. Placera skruvarna enligt skiss (18.1) 
3. Skruva fast skruvarna enligt skiss (18.2) 

Stötdämpad framgaffel 
Cross MAX 20V, Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD (Fig. 19) 
 
Du kan låsa dämpningen på gramgaffeln om så önskas. Cross 
MAX 20V Reglervred för lås/låsupp  funktionl(Fig. 19, A) och 
Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD Lås/låsupp funktionsreglage 
(Fig. 19.1, A) på styret. 
 
Reglaget för förinstallerad dämpning (B) gör dämpningen mjukare 
eller hårdare. 

Underhåll 
Även om Kickbikes normalt är ett mer eller mindre underhållfritt 
transportsätt, är det rekommenderat att göra en genomgående 
inspektion för lösa skruvar och ekrar efter de första timmarnas 
användning samt även att göra detta då och då. Försäkra er även 
om att alla delar alltid är i god kondition. Vi rekommenderar även 
att ni en gång om året vänder er till någon professionell service 
för underhåll.  

Varningar 
Skossnören Vi rekommenderar att ni knyter era skosnören hårt 
och stoppar ändarna under plösen i syfta att undvika att de fastnar i broms/hjullåsnings detaljer eller dylikt under kickandet 
Trottoarkanter: Fotbrädan på en Kickbike är låg för att underlätta sparkandet. Det kommer därför att skrapa/slå i höga trotoarkanter 
och farthinder. Sparka därför lugnt och sansat inledningsvis. Detta för att bekanta er med vilka hinder som är möjliga att sparka över.  
Hjälm  Kom i håg att alltid använda en hjälm som passar bra och är godkänd för cykel. 
Håll händerna på styret, försök inta att framföra Kickbike med endast en hand på styret. Använd ett ben i stället vid behov av signal för 
sväng. 

Garantier 
Vi önskar veta att ni är nöjd med våra produkter. Kickbike worldwide garanti gäller 2 år för ram och 1 år för övriga delar. Garantin gäller 
dock inte för normalt slitage på bromsklossar/belägg vajerhöljen och däck. Garantin gäller heller inte problem orsakade av uteblivet 
underhåll av användaren, användning av icke standardreservdelar för kickbike. inkorrekt utfört underhåll eller skador som uppkommit 
av normalt användande av kickbiken. Garantin täcker inte små oviktiga skador som inte utgör hinder för normal användning av 
kickbiken. Detta innefattar skador såsom ojämn lackering, skador på krom etc orsakade av väderförhållanden, och/eller normal 
användning av kickbiken. Garantin gäller inte skador orsakade av felaktig användning av kickbiken likställt med ex.vis hoppning. 
 

Tips 
Sparka med långa bensvängningar, slappna av och svinga benet. Stå upprätt mellan sparkarna. Sparka med endast tårna. Hälarna ska 
inte ha markkontakt. Träna på att byta fot varje 4-10.Vid användning av kickbike finns inga speciella rekommendationer av klädsel. 
Dock rekommenderar vi inte användning av högklackat eller kläder som kan komma i kontakt med rörliga delar. 
För sportiga aktiviteter gäller att det som passar för löpning passar även för kickbike. 
För mer tips se. www.kickbike.com 
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