
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion 

Under tilkørelsesperioden efter cyklen har kørt en række kilometer sker det at stålkablet til gearet strækker 

sig en smule. Det kan ikke undgås. Derfor kan det ske at gearskiftene ikke længere er smidig og til tider kan 

det føles at gearet ”tagger over”. I denne guide lærer du hvordan du kan justere dine gear på din elcykel med 

en lukkede kædeskærm. 

 

Værktøj 

➢ Philips-/stjerneskruetrækker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justering af gear: Lukkede 

kædeskærm 



1. Skridt – Løsne skruen 

 

 

 

◼ billede 1  

o skal vise skuretrækker skure boldt ud 

◼ billede 2 

o skal vise skruen lægge ved siden af  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skridt – Afmonterer beskyttelses stykke  

 

 

 

◼ billede 1 

o Trykker plastik ankeret indad (der skal en 

rød cirkel elelr sådan noget til at markere 

den) 

◼ Billede 2 

o Viser hvordan man skal trække 

◼ Billede 3  

o Viser stykket ligge for sig selv 
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o Lokaler skruen som sidder på 

undersiden af kædeskærmen, 

tæt på bagnavet 

 

o Løsne den med en            

Philips- /stjerneskruetrækker 

 

 

o Fjern skruen og læg den til side 

o Tryk plastikankeret som sidder 

på indersiden af 

kædeskærmen indad 

 

o Læg herefter en hånd omkring 

beskyttelsesstykket og træk 

forsigtigt tilbage (Det kan godt 

tage nogle forsøg) 

 

o Læg stykket til side 



3. Skridt – Skift til 4. gear 

 

 

◼ billede 1 

o Viser billede af gearet i 2. gear  

▪ Med lille billede af gearhåndtaget 

◼ Billede 2 

o Viser to billeder af gearet i 4 gear (men ved den 

ene er de gule prikker ikke over for hinanden og der 

er et rødt kryds) 

▪ Med lille billede af gearhåndtaget 

 

 

 

 

 

 

4. Skridt – Juster gearskruen 

 

 

◼ Billede 1 

o Viser hvordan man skal løsne 

sikkerhedsmøtrikken 

◼ Billede 2 

o Viser hvilken vej man skal dreje for at justere 

gearet i den ene retning 

◼ Billede 2  

o Viser hvilken vej man skal dreje for at justere 

gearet den anden vej 

 

 

 

o Skift til 4. gear  

 

o Hvis de to gule markeringer står 

over for hinanden, er gearet 

korrekt indstillet. Er der stadig 

problemer med gearet så er du 

velkommen at kontakte vores 

kundesupport 

 

 

o Drej justering skruen på 

gearhåndtaget i den korrekte 

retning indtil begge de gule 

markeringer står overfor 

hinanden. 

 

 



 

 

5. Skridt – Montering af beskyttelsesstykket 
  

 

 

 

 

◼ Billede 1 

o Viser hvordan man skal slotte beskyttelsesstykket 

ind kædeskærmen 

◼ Billede 2 

o Viser hvordan man sætter skruen ind igen 

 

 

o Sæt beskyttelsesstykket på 

plads igen (vær opmærksom på 

at den bliver slottet rigtigt ind) 

 

o Skruen nedenunder skal 

sættes i igen og spændes så 

den sidder fast. 


