
 
 
 
 
 
 

Tervetuloa iloiseen Kickbike – 
potkulautailijoiden joukkoon! 
 
Tämä on kokoonpano – ja säätöohje, jota noudattamalla saat 
potkulaudastasi parhaan käyttönautinnon turvallisesti. Ohjeessa 
neuvotaan havainnollisesti kuinka eri mallit kootaan pakkauksesta 
ajokuntoon. Huomaa ostamasi mallin erityispiirteet! 
 
Luethan erityisen tarkoin lopussa olevat potkulaudan 
erityisominaisuuksiin liittyvät varoitukset, jottei turhia haavereita 
sattuisi. Lisää ohjeita löytyy nettisivuiltamme www.kickbike.fi 
 
Potkuterveisin  
Hannu Vierikko, Kickbiken kehittäjä 
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City G4 (Samankaltainen mallien Freeride, Sport G4, Cruise MAX 20, Race MAX 20/28 kanssa) 

 
Cross MAX 20D/20HD (Samankaltainen mallien Cross MAX 20V, Cross 29er, FAT MAX kanssa) 

Osat 
A. Soittokello 
B. Ohjaustanko 
C. Jarrukahva 
D. Ohjainkannatin 
E. Ohjainlaakeri 
F. Kori (ainoastaan CityG4) 
G. Emäputki 
H. Etujarru 
I. Lokasuoja 
J. Runko 
K. Juomapullotelineen paikka 
L. Astinlauta 
M. Kantakaari 
N. Takajarru 
O. Pikalinkku 
P. Napa 
Q. Takaheijastin 
R. Pinna 
S. Vanne 
T. Rengas 
U. Venttiili 
V. Seisontatuki 
W. Etälukitusvipu 
X. Jarrulevy 
Y. (Jousto)haarukka 
Z. Jarruvaijerit 
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Rungon etuosassa on merkittynä rungon numero. Suosittelemme kirjoittamaan rungon numeron ylös mahdollisten varkauksien varalta. 
Minun runkonumeroni on:___________________________________________________ 
 

Ohjaustangon asennus 
Freeride (Fig. 1), City G4 (Fig. 2) 
 

1. Laita ohjainkannatin emäputkeen.. 
2. Kiristä ohjainkannattimen kuusiokoloruuvi. (Freeride Fig. 

1.2, City Fig. 2) 
3. Kiristä ohjainkannattimen ruuvit. (1.2) Halutessasi voit myös 

säätää hieman ohjaustangon kulmaa. (Vain Freeride malli) 
 
Huomioi, että  “min insertion” tekstin tulee olla piilossa 
emäputken sisällä. 
 

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

1. Aseta ohjaustanko ohjainkannattimeen. (3.1) 
2. Kiristä kuusiokoloruuvit 
3. Avaa etuhaarukan yläosan kuusiokoloruuvi. Varo ettei 

etuhaarukka putoa! 
4. Ota ruuvin alla oleva hattu, sekä ruuvi pois. (3.2 - A) 
5. Laita ohjainkannatin, hattu, sekä ruuvi paikoilleen (A) 

etuhaarukkaan. (3.3) 
6. Kiristä yläosan ruuvi kevyesti.  
7. Katso, että ohjain on suorassa suhteessa etupyörään. Kiristä 

ohjainkannattimen sivuilla olevat ruuvit. (3.3) 
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Lokasuojien asennus 

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

1. Aseta lokasuoja paikoilleen 
2. Laita pultti, prikat ja mutteri paikoilleen, sekä kiristä.(4.1) 
3. Laita lokasuojan molemmin puolin olevat kuusiokoloruuvit 

paikalleen ja kiristä. 
 
Cross, Freeride, Race muovinen etu lokasuoja on valmiiksi 
asennettu. (Fig. 5, A) 

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

1. Laita lokasuojan etuosan kuusiokoloruuvi paikalleen ja 
kiristä. (Fig. 6.1)  

2. Laita lokasuojan aisojen kuusiokoloruuvit paikalleen ja 
kiristä.(Fig. 6) 

 
Race MAX 28 ei takalokasuojaa vakiovarusteena (lisävaruste, Fig. 6, 
asennuspaikat C, A). 
 

huomio: Tyypillisistä ajokeleistä riippuen saatat olla asentamatta 
lokasuojia. Suosittelemme kuitenkin aina asentamaan 
takalokasuojan, mikäli sateen mahdollisuus on olemassa. 
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Pyörien asennus 
CliX, Freeride, City G4, Sport G4, Cruise MAX, Cross MAX 20V, Race MAX 20 (Fig. 7 ja 8) 
Race MAX 28 (Fig. 8, hyppää kohtien 1,2 yli avaamalla vipu Fig. 11 A) 
Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD, Cross 29er (Fig. 8, hypää kohtien 1,2 yli poistamalla muovinen suojus Fig. 7.2) 

huomaa: pikalinkun akselit ovat eri mittaiset lukuunottamatta malleja FAT MAX ja Race MAX 28. Pidempi akseli kuuluu eteen. 
 

huomaa: renkaat ovat erikokoiset lukuunottamatta mallia Race MAX 28. Isompi rengas kuuluu eteen. 

 
1. Avaa jarru painamalla jarrulängestä… (Fig. 7) 
2. ...ja irrota jarruvaijeri paikaltaan. (Fig. 7.1)  
3. Laita pyörä paikoilleen  

a. Etupyörä (Fig. 8.1) 
b. Takapyörä (Fig. 8.2) CliX, City G4, Sport G4, 

Cross-mallit, Freeride, FAT MAX (kohta B) 
Race-mallit, Cruise MAX (kohta A) 

4. Laita pikalinkku paikoilleen. Huomioi jousien kohta ja suunta. 
(Fig. 8) 

5. Kiristä pikalinkun säätömutteri kevyesti. (Fig. 8) 
6. Käännä pikalinkun vipu kiinni asentoon. (Fig. 8) 

Älä koskaan käytä työkaluja vivun kääntämiseen! 
Vivun tulee olla tiukka, mutta sormivoimilla käännettävissä. 
Vipu kannattaa kääntää sellaiseen suuntaan ettei se jää tielle 
ja etteivät kengännauhat voi tarttua siihen potkiessa. 

7. Sulje jarru painamalla molempia jarrulänkiä… (Fig. 8) 
8. … pujota jarruvaijeri paikoilleen koloonsa. (Fig. 8.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Renkaiden täyttö 
Kaikki mallit (Fig. 9) 
 

1. Aseta pumppu venttiiliin. 
2. Nosta pumpussa oleva kahva lukitaksesi se paikoilleen. 
3. Pumppaa 
4. Käännä lukituskahva takaisin alas ja irrota pumppu. 

 
Suositellut paineet (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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Jarrujen säätö 

V-jarrut 
Freeride, CliX, City G4, Sport G4, Cruise MAX 20, Cross MAX 20V, 
Race MAX 20 (Fig. 10) 
Race MAX 28 (Fig. 11, hypää kohdan 1 yli tarkistamalla, että vipu (A) 
on suljettuna +) 
 

1. Tarvittaessa käytä kuusiokoloruuvia (A) vaijerin säätöön.  
2. Käytä ruuveja (B) asettaaksesi jarrupalat (E) linjaan vanteen 

(D) kanssa. 
3. Paina jarrukahvaa tarkistaaksesi, että jarrupalat (E) osuvat 

vanteeseen (D) kuvan mukaisesti (Fig. 10.1).  
4. Säädä jarrupalojen etäisyys yhtä kauas vanteesta, 

säätämällä ristikantaruuveja (C). Mallissa Race MAX 28 
keskitä jarru kääntämällä sitä kädellä. 

5. Pienikätisille voidaan jarrukahva saada lähemmäs 
ohjaustankoa käyttämällä säätöruuvia (Fig. 12 - A). 
Säätöruuvilla (Fig. 12 - B, Fig 11 - F) voidaan hienosäätää jarrupaloja lähemmäs vanteita.  

6. Varmista, että jarru toimii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

1. Testaa toimiiko jarru pyörittämällä rengasta. Mikäli kuulet 
jarrulevyn hankaavan tee seuraavat säätötoimenpiteet. 

2. (Vain mekaanisilla levyjarruilla: Avaa säätöruuvi (Fig. 13 - C) 
täysin auki ja sulje sen jälkeen kunnes kuulet 6 klik ääntä.) 

3. Löysää kuusiokoloruuvit (A) 
4. Paina jarrukahvaa keskittääksesi jarru. 
5. Kiristä ruuvit (A) painaen samalla jarrukahvasta. 
6. (Vain mekaanisilla levyjarruilla: Avaa säätöruuvia (C) kunnes 

kuulet 4 klik ääntä.) 
7. Varmista, että jarrulevy (B) ei osu jarrupaloihin tai jarruun. 
8. Varmista, että jarru toimii. 
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Astinlaudan korkeuden säätö 
Kaikki Kickbike potkulaudat voi säätää korkeaan tai matalaan 
ajoasentoon. Matala ajoasento (Fig. 14 A) on kevyempi potkia ja 
korkeassa ajoasennossa (Fig. 14 B) runko ei osu yhtä helposti 
kiviin tai muihin epätasaisuuksiin tiessä. Ajoasennon 
muuttaminen vaatii muutaman muunkin osan säätämistä! 
Seuraa alla olevaa ohjetta.   
 
Vakio ajoasento malleilla Race, Cruise MAX on matala (A) ja 
malleilla Cross-mallit, Sport G4, CliX, City G4, Freeride, FAT MAX 
korkea (B) 
 

Korkeuden säätäminen 
 
1. Ota takapyörä pois paikoiltaan (käänteisessä järjestyksessä 

sivun 4 mukaan) 
2. Tarvittaessa vaihda takalokasuojan paikkaa. Korkea 

ajoasento (Fig. 6, asennuspaikka B) ja matala ajoasento (Fig. 
6, asennuspaikka A) 

3. Malleilla: Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD, Cross 29er, FAT 
MAX säädä takajarrun korkeutta. 

3.1. Vaihda oikea jarrunkannatin. Korkeassa ajoasennossa 
(Fig. 16 - F) tai matalassa (Fig. 15 - E) ja kiinnitä 
kannatin runkoon (G) kuusiokoloruuveilla (H) 

3.2. Asenna jarru (D) kannattimeen. Prikat (B and C) 
laitetaan tarvittaessa, mikäli jarru (D) osuu jarrulevyyn 
(Fig. 13 - B). 

4. Asenna pyörä paikoilleen (katso sivu 4) 
5. Säädä jarrut (katso sivu 5) 
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Seisontatuen säätäminen 
Freeride, City G4, Sport G4, Cross-models, FAT MAX, Cruise MAX 
20 (Fig. 17) 
 

1. Löysää säätöruuvi 
2. Säädä seisontatuen pituus 
3. Kiristä sääöruuvi 

Korin asentaminen 
City G4 (Fig. 18) 
 

1. Aseta kori paikoilleen 
2. Kiristä pultit. Katso järjestys kuvasta. (18.1) 
3. Kiristä pultit. Katso järjestys kuvasta. (18.2) 

Joustohaarukka 
Cross MAX 20V, Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD (Fig. 19) 
 
Voit lukita joustohaarukan tarvittaessa. Mallissa Cross MAX 20V 
lukitse haarukka vivusta (Fig. 19, A) ja malleissa Cross MAX 20D, 
Cross MAX 20HD etälukitusvivusta (Fig. 19.1, A) ohjaustangossa.  
 
Jousituksen säätövivusta (B) voit tehdä jousituksesta tiukemman 
tai pehmeämmän. 
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Kickbike CliX, kokoontaittaminen 
 
CliX taittuu kokoon kahdessa vaiheessa. Taita ensin runko (fig. 17) 

1. Löysää varmistinruuvi  (fig. 17.1  ruuvi 1) 
2. Avaa CliX runkonivelen salpa. Avaaminen onnistuu jalalla 

(mukava ominaisuus jos runko on märkä tai likainen) 
3. Taita runko. 

 
Taita sitten ohjaustanko (fig. 18). 

1. paina lukitusnappia ylös  (fig. 18.1  nappi 1) 
2. käännä salpa kokonaan alas (fig. 18.1 salpa 2) 
3. Taita ohjaustanko 

 
Kanna CliXiä rungon etuosassa olevasta kumipintaisesta 
kantokahvasta. Kahva on tasapainotettu niin että niveliä ei tarvitse 
lukita, vaan CliX pysyy taitettuna ‘itsekseen’ painovoiman avulla. Kokoon ja ajokuntoon 
taittaminen on näin mahdollisimman helppoa. 
 
Taittaaksesi CliXin takaisin ajokuntoon, toista samat vaiheet toisin päin.  

1. Taita ohjaustanko ajoasentoon. Varmista että ohjainpylvään kiinnittävä 
pikalinkku (fig. 18.1 vipu 2) menee kunnolla kiinni. Pieni naksahdus kertoo 
että se on lukittunut paikalleen. 

2. Taita sitten runko ajokuntoon (fig. 17) ja sulje CliX-runkonivelen salpa. Vaikka 
CliXiä voi ajaa varmistinruuvi  (fig. 17.1  ruuvi 1) auki, suosittelemme sen 
kiristämistä turvallisuutesi vuoksi.  

3. Tarkista aina ennen ajoa että kaikki nivelet ovat tukevasti kiinni. 

 
 

CliXstand-seisontatuki  
 
CliXin voi asettaa helposti nojaamaan ohjaustangostaan mihin tahansa seinään tai 
kaiteeseen CliXstand seisontatuen ansiosta. CliXstand-renkaan kiertäminen  (Fig. 19) 
lukitsee ohjaustangon paikalleen ja estää siten potkulaudan kaatumisen. Muista avata 
lukitus ennen kuin lähdet ajamaan! 
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Huolto 
Kickbike potkulaudat ovat varsin huoltovapaita. On kuitenkin hyvä tarkistaa muutamien ajotuntien jälkeen ja myöhemmin aika ajoin, 
että pultit ja pinnat ovat riittävän kireällä. Kannattaa samalla varmista, että kaikki osat ovat hyvässä kunnossa. Suosittelemme 
huollattamaan Kickbike potkulaudan vuoden välein osaavassa Kickbike- tai pyörähuollossa. 

Varoitukset 
Kengännauhat  Suosittelemme sitomaan kengännauhat lyhyiksi. Muuten nauhat saattavat takertua potkulaudan eri osiin. 
Kanttikivet Kickbike potkulaudan astinlauta on tehty mahdollisimman matalaksi, jotta potkiminen olisi helpompaa. Matala maavaran 
takia runko osuu kuitenkin helposti kanttikiviin ja muihin korkeanpiin kohtiin tiessä. Aja varovaisesti ja opettele huomaamaan mitkä 
kohdat ottavat kiinni runkoon. Mikäli et ole varma osuuko jokin kohta runkoon hiljennä vauhtia ja kävele kohdan yli.  
Kypärä Muista aina käyttää kypärää, joka sopii päähäsi ja on hyväksytty polkupyöräilykypärä. 
Pidä kädet ohjaustangossa Älä yritä ajaa yhdellä kädellä vaan pidä molemmat kädet ohjaustangossa. Suuntamerkin voit näyttää jalalla. 

Takuu 
Toivomme että olet tyytyväinen tuotteeseemme ja siksi annamme tuottellemme takuun. Kickbike Worldwide takuu on kaksi vuotta 
rungolle ja vuosi muille osille. Takuu ei kata kuluvia osia kuten jarrupaloja, jarruvaijereita ja renkaita. Takuu ei kata ongelmia, jotka 
johtuvat tuotteen väärinkäytöstä, kuten sillä hyppimisestä tai vastaavasta, huollon puutteesta, sään tai olosuhteiden aiheuttamia 
ruostumisia tai maalipinnan vaurioita, väärin tehdyistä huoltotoimenpiteistä tai Kickbike potkulautaan kuulumattomien osien käytöstä.  

 
Vinkkejä 
Potki pitkiä potkuja ja anna potkulaudan rullata potkujen välillä. Nouse suoraksi potkujen välillä. Potku on tarkoitus suorittaa päkiällä. 
Vältä kantapään osumista maahan. Vaihda jalkaa 4-10 potkun välein riippuen maastosta. Raskaammissa paikoissa kuten mäissä 
vaihda useammin kuin kevyissä. Miltei mikä tahansa asu sopii potkimiseen, mutta vältä asusteita, jotka voivat takertua potkulaudan 
osiin. Yleisesti ottaen: mikä on hyvä juoksuun on hyvä potkulautailuun. 
Katso lisää vinkkejä ja ohjeita www.kickbike.fi 
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