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Bästa kund, 
Vi vill tacka för det förtroende som ni har visat oss och gratulerar till valet av vår 
produkt. 
 
Läs noga igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna innan produkten 
tas i bruk. Observera att anvisningar och avbildningar i den här bruksanvisningen 
kan avvika från er produkt beroende på utrustning och utförande  
Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar. 
 
Viktig information! 
Förvara bruksanvisningen tillsammans med produkten. 
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1. Förberedelse av cykeln innan användning 

 
1.1 Leverans 
Kontrollera att produkten är komplett och felfri vid leverans och att den inte har 
några transportskador. 
 
Kontrollera produkten tillsammans med leverantören 
Om en transportskada har uppstått, ber vi er att i närvaro av leverantören upprätta 
en lista över de konstaterade felen. Skicka sedan en skriftlig reklamation till den 
ansvariga återförsäljaren. 
 
1.2 Säkerhetsåtgärder före användning 
För att produkten ska kunna användas korrekt, krävs att brukarens ledsagare är väl 
insatt i dess funktion. Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna 
noga innan ni använder cykeln. 
Polstrade dynor och stöd kan värmas upp av solen till obehagligt hög temperatur. 
Skydda dessa delar mot direkt solljus eller täck över rollatorn vid soligt väder.  
 
1.3 Säker återvinning 
Följ nedanstående anvisningar för att skydda miljön och möjliggöra en effektiv 
återvinning av produkten och dess förpackning (avsnitt 1.3.1 och 1.3.2). 
 
1.3.1 Förpackning 
Spara förpackningen så att den kan användas vid eventuell senare transport av 
produkten. Om produkten behöver skickas in för reparation eller garantiåtgärd, ber 
vi er om möjligt använda originalförpackningen så att produkten packas på rätt sätt. 
Om förpackningen ska kasseras bör den källsorteras och återvinnas. Lämna inte 
förpackningsmaterialen utan uppsikt då de kan medföra skaderisk. 
 
1.3.2 Produkt 
Om produkten ska kasseras bör den källsorteras och återvinnas (se 
materialinformationen i avsnitt 2.1). 
 
1.4 Förvaringsplats för bruksanvisningen 
Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe och se noga till att den medföljer 
produkten om denna skulle byta ägare. 
 
 
 
 



6 

 

 

 
 
 
 
2. Produktbeskrivning 
 
2.1 Materialinformation 
Samtliga ramar är tillverkade i aluminium, rostar inte och är pulverlackerade.  
Övriga material är korrosionsbeständiga och tillverkade i rostfritt stål, 
aluminium eller plast.  
Alla viktiga delar, till exempel sadel, styre eller pedaler, kan tillpassas 
individuella behov. Med tillbehör kan barn och ungdomar fixeras i 
överkroppen eller i fot/ben.   
Cyklarna har generellt ett bromsnav/pedalbroms på det bakre hjulet (förutom de 
cyklar som har fast nav) och en oberoende parkeringsbroms på framhjulet.  
 
 

 
2.2 Hantering och transport 
Trehjulscykeln 3-18 är inte utformad för att bäras eftersom den är utrustad med 
hjul. Om cykeln måste bäras på grund av hinder, måste du se till att alla rörliga 
delar är åtdragna. 
Därefter behöver två personer ta tag i ramen på vänster och höger sida och 
bära cykeln till önskad plats. Vid transport av trehjulscykeln bör alla inställningar 
ställas in till de mest kompakta måtten (sitthöjd, styre, demontera tillbehör etc.) 
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 2.3 Användningsområden, ändamålsenlig användning 
 

Tillämpningsområden, använd enligt avsett ändamål 
Trehjulscykeln 3-18 är lämplig för barn och ungdomar med neuromuskulära 
sjukdomar (t ex. Cerebral pares och muskeldystrofi), som på grund av 
funktionsnedsättning inte kan använda vanliga cyklar, eller med 
konventionella stödhjul. Trehjulscykeln möjliggör oberoende rörelse framåt 
och stöder habilitering/rehabilitering genom att träna balans, koordination, 
kondition och styrka.    

  
Kontraindikationer 
Indikationer på cykling bör i allmänhet godkännas av en läkare / ortoped. Innan 
leverans ska det vara klarlagt om det finns kontraindikationer för användaren. 
Alla typer av smärta är i allmänhet en kontraindikation. 

 
För cyklar som ska användas på väg gäller följande lag enligt Vägverkets 
föreskrifter:   
 

Enligt lag måste en cykel alltid ha 

• broms 
• ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta). 

Cyklar du i mörker måste cykeln också ha 

• en lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett 
avstånd av 300 meter. Baklyktan får vara av blinkande typ om den blinkar 
med minst 200 blinkningar/minut. 

• strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka 
att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller en lykta 
framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett 
avstånd av 300 meter 

• röd reflex baktill 
• vit reflex framtill 
• vit eller orangegul reflex åt sidan. 
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2.4 Ej ändamålsenlig användning / varningar 

  FÖRSIKTIGHET! 
 

• Korrekt användning av produkten kräver noggrann och grundlig 
genomgång/upplärning av behörig personal. 

• Krökta styren och styrstänger måste bytas ut omedelbart! Även om de rätas 
ut kan de gå av om man fortsätter att använda dem. 

• Fordonet bör endast användas på plant och fast underlag. 
• För användarens maximala vikt ska du läsa avsnittet "Tekniska data" i 

denna bruksanvisningen. 
• Använd alltid ljusa, synliga kläder! 
• Var alltid beredd att bromsa, särskilt i branta backar eller där det är dålig 

sikt! 
• Ta hänsyn till fotgängare! 
•  Häng inte last på styret, då lasten kommer att ha en negativ inverkan på 

körsäkerheten. 
• Kontrollera infästningen av pedalarmsförkortare, pedaler etc. 
• För din egen säkerhet rekommenderar vi att du alltid bär hjälm när du 

cyklar. Se till att hjälmen är av god kvalitet. Den bör som minimum 
motsvara lagstadgade föreskrifter och rekommendationer (standard EN 
1078 eller ANS)! 

• Kontrollera bromsar, lyse och ringklocka före varje tur! 
• Se till att fordonet uppfyller lagstadgade krav! 
• Kör endast när cykeln är trafiksäker! 
• Avstår från att använda hörlurar så att du kan höra ev varningssignaler. 
• Om det är blött, förlängs cykelns bromssträcka. Anpassa därför alltid 

hastigheten efter förhållanden så att du alltid kan stanna i tid. 
• Trehjuliga cyklar är inte avsedda för att skjutsa en extra person. 

Konsekvenser av sådant missbruk, omfattas inte av tillverkarens ansvar. 
• Maximal lastvikt i korgen är 20 kg. 
• Vid inställning av cykeln kan armar och ben komma i kläm. 

• Vänligen läs igenom bruksanvisningen för brukare som har syn- eller 
lässvårigheter, detta för att brukaren ska kunna använda cykeln på ett säkert 
sätt.
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2.5 Utrustning standardutförande 
 

Aluminiumram med extra lågt 
insteg 
• Navbroms med separat 

parkeringsbroms 
• Vinkeljusterbart styre 
• Lyse (24“ - 26“) 

• Styrdämpare för riktningsstabilitet 
• Trumbroms i framhjulet (16“ - 26“) 
• Skärmar på alla hjul (med undantag 

bak på 12“) 
• Korg 

 

2.6 Produktöversikt 
Bilden nedan anger benämningen på de viktigaste komponenterna samt 
begreppen som återfinns i denna bruksanvisning. 

Ringklocka 

Ryggstöd dynamiskt Bromshandtag 

Styre 
 Båge för montering 

Vinkeljusterbar styrstång 
Bäckenstöd dynamiskt 
 
Sadel 

Parkeringsbromsspak 
 

Styrdämpare 

Korg 
T-stång 

 
V-broms 

Skärm 

Pedal Trumbroms 

Aluminiumram med 
extra lågt insteg 
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2.7 Översikt utrustning / tillbehör  
Sadlar 

Art.nr.  Sadel Bredd Längd 
3790016 

 

Sadel 3-18 std stl 1 15 cm 21 cm 
3791016 Sadel 3-18 std stl 2 15 cm 24 cm 
3792016 Sadel 3-18 std stl 3 18 cm 26 cm 
Art.nr.  Sadel Bredd bak Bredd fram Längd 
3701024 

 

Sadel 3-18 gel stl 1 19 cm 4 cm 24 cm 

3702024 Sadel 3-18 gel stl 2 24 cm 7 cm 27 cm 
Art.nr.  Sadel Bredd bak Bredd fram Längd bak Längd  totalt 

3701003 
 

 

Sadel 3-18 Duo m extra sittbredd 
stl 1 20,5 cm 4 cm 9,5 cm 14,5 cm 

3702003 Sadel 3-18 Duo m extra sittbredd 
stl 2 24 cm 4 cm 9,5 cm 14,5 cm 

Art.nr.  Sadel Bredd bak Bredd i 
mitten Bredd fram Längd 

 
3700010 

 

 

Banansadel 3-18 
(instegshöjd ökar med 2 cm) 

 
11 cm 

 
6 cm 

 
8 cm 

 
25 cm 

Art.nr.  Sadel Bredd bak Bredd 
ffram Längd bak Längd totalt 

 
3700023 

 
Sadel Mofa 3-18 t 20-26 tum 
(instegshöjd ökar med 2 cm) 

 
26 cm 

 
9,5 cm 

 
12 cm 

 
25 cm 

 

Sadelstänger 
Art.nr.  Sadelstolpe 
3701004 

 

Sadelstolpe 3-18 12 tum std stl 1 
3702004 Sadelstolpe 3-18 16 tum std stl 2 
3703004 Sadelstolpe 3-18 20-26 tum std stl 3 
Art.nr.  T-stang 
3701005 

 

T-stång 3-18 12 tum stl 1 
3702005 T-stång 3-18 16-20 tum stl 2 
3703005 T-stång 3-18 24-26 tum stl 3 

 

Båge för montering av 
ryggstöd/bäckenstöd 

Art.nr.  Båge med hållare Max 
höjd* Djup 

3701007  Båge 3-18 stl 1 f montering av ryggstöd/bäckenstöd 20 cm 12 cm 
3702007 Båge 3-18 stl 2 f montering av ryggstöd/bäckenstöd 30 cm 12 cm 
3703007 Båge 3-18 stl 3 f montering av ryggstöd/bäckenstöd 37 cm 12 cm 
3704007 Båge 3-18 stl 4 f montering av ryggstöd/bäckenstöd 53 cm 12 cm 
37 09 007 Båge efter mått        cm        cm 

 
3702055 

 

 
Universalfäste – till bälte vid användning utan 
dynor (Bredd = 27,5 cm) 

  

* max höjd mätt från standard sadel till överkant av ryggstödsdyna 
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Huvudstöd 

Art.nr.  Huvudstöd Bredd Höjd 
3701029 

 
Huvudstöd 3-18 stl 1 20 cm 15 cm 

3702029 Huvudstöd 3-18 stl 2 23 cm 18 cm 
 

Styre 
Art.nr.  Styre standard svart Bredd 
3790004  

 

 Styre 3-18 std stl 1 (12 tum) 47 cm 
3791004  Styre 3-18 std stl 2 (16 tum) 50 cm 
3792004  Styre 3-18 std stl 3 (20 tum) 58 cm 
3793004 Styre 3-18 std stl 4 (24-26 tum) 61 cm 
Art.nr.  Touring-styre Bredd Djup 

3701012 
 

 

Touringstyre 3-18 12-16 tum stl 1 55 cm 17 cm 

3702012 Touringstyre 3-18 16-26 tum stl 2 58 cm 17 cm 
Art.nr.  Cirkelstyre Bredd Djup 
3701013 

 

Cirkelstyre 3-18 12-16 tum stl 1 40 cm 17 cm 

3702013 Cirkelstyre 3-18 16-26 tum stl 2 43 cm 25 cm 
Art.nr.  Multifunktionsstyre Bredd Djup 
 
3702014 

 

 

 
Multifunktionsstyre 3-18 20-26 tum 

 
61,5 cm 

 
16,5 cm 

Art.nr.  Svängbegränsare - justerbar till fastsatt riktning 

3701006 

 

Svängbegränsare 3-18 12 tum stl 1 

3703006 Svängbegränsare 3-18 16-26 tum stl 2 
Art.nr.   Styrförlängare Längd 

3701022 

 

Styrförlängare 3-18 12 tum stl 1 10 cm 

3702022 Styrförlängare 3-18 16-26 tum stl 2 10 cm 
 

Pedaler/Fotplattor 
 
Art.nr. 

 Fotplatta med 
vadstöd 

Min. 
bredd 
fram 

Max. 
bredd 
fram 

Min. 
bredd 
bak 

Max. 
bredd bak 

 
Längd Min. höjd 

beinföring 
Max. höjd 

beinföring 

3701018  

 

stl 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm 15 cm 18,5 cm 
3702018 stl 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm 18 cm 22 cm 
3703018 stl 3 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm 21 cm 26 cm 
3704018 stl 4 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm 28 cm 36 cm 

 
Art.nr. 

  
Fotplatta med lod och rem 

Min. 
bredd 
fram 

Max. 
bredd 
fram 

Min. bredd 
bak 

Max. 
bredd bak 

 
Längd 

3701017 

 

Fotplatta 3-18 m lod o rem stl 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm 
3702017 Fotplatta 3-18 m lod o rem stl 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm 
3703017 Fotplatta 3-18 m lod o rem  stl 3 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm 
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Pedaler/Fotplattor 

 
Art.nr. 

 Fotplatta med 
dynamisk 
benföring  

Min. 
bredd 
fram 

Max. 
bredd 
fram 

Min. 
bredd 
bak 

Max. 
bredd bak 

 
Längd Min. höjd 

beinföring 
Max. höjd 

beinföring 

3701035 

 

stl 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm 15 cm 18,5 cm 
3702035 stl 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm 18 cm 22 cm 

3703035 stl 3 12 cm 15 cm 8,8 cm 11,8 cm 24 cm 20,5 cm 25,5 cm 
 

Pedaler 
Art.nr.  Pedaler Djup 

 
3700013 

 

 
Pedal 3-18 med tåbygel och lod 

 
13 cm 

Art.nr.  Pedaler Bredd 
 
3700014 

 

 
Pedal 3-18 balanserad 

 
12 cm 

 
Ryggstöd 

Art.nr.  Dynamiskt ryggstöd – polstrat med bälte utan båge Bredd 
3701008 

 

 Ryggstöd 3-18 dynamiskt u båge stl 1 20 - 30 cm 
3702008 Ryggstöd 3-18 dynamiskt u båge stl 2 25 - 35 cm 
3703008 Ryggstöd 3-18 dynamiskt u båge stl 3 30 - 40 cm 
Art.nr.  Ryggstöd breddjusterbar – polstrad utanl båge Bredd 
3701025 

 

Ryggstöd 3-18 breddjusterb stl 1 u båge 20 - 28 cm 
3702025 Ryggstöd 3-18 breddjusterb  stl 2 u båge 25 - 33 cm 
3703025 Ryggstöd 3-18 breddjusterb stl 3 u båge 30 - 36 cm 

 
Bäckenstöd 

Art.nr.  Bäckenstöd dynamiskt - polstrat med bälte utan båge Bredd 
3701009 

 

Bäckenstöd 3-18 12-16 tum (stl 1) u båge 20 - 30 cm 
3702009 Bäckenstöd 3-18 20-24 tum (stl 2) u båge 25 - 35 cm 
3703009 Bäckenstöd 3-18 24-26 tum (stl 3) u båge 30 - 40 cm 
Art.nr.  Bäckenstöd breddjusterbar  - polstrat bälte, utan båge Bredd 
3701026 

 

 Bäckenstöd 3-18 stl 1  breddjusterb m polstrat bälte u båge 20 - 28 cm 
3702026 Bäckenstöd 3-18 stl 2  breddjusterb m polstrat bälte u båge 25 - 33 cm 
3703026 Bäckenstöd 3-18 stl 3  breddjusterb m polstrat bälte u båge 30 - 36 cm 
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Fixering 

Art.nr.  Handfixering – till alla styre Bredd 
fram 

3700054 
 

 

Handfixering 3-18 stl 0 8,5 cm 
3701054 Handfixering 3-18 stl 1 10 cm 
3702054 Handfixering 3-18 stl 2 12 cm 
3703054 Handfixering 3-18 stl 3 14 cm 
Art.nr.  Bröstbälte – till ryggstöd bredjusterbar Bredd Längd 
3701050 

 

Bröstbälte 3-18 stl 1 5 cm 18,5 cm 
3702050 Bröstbälte 3-18 stl 2 6,5 cm 25,5 cm 
3703050 Bröstbälte 3-18 stl 3 7 cm 30,5 cm 

Art.nr.  Överkroppsfixering – till ryggstöd 
breddjusterbar 

Bredd 
invändig 

Bredd 
totalt Höjd sidan Höjd totalt 

3701051 

 

Väst 3-18 stl 1 överkroppsfixering 8 cm 25 cm 10 cm 28 cm 
3702051 Väst 3-18 stl 2 överkroppsfixering 9 cm 30 cm 12 cm 30 cm 
3703051 Väst 3-18 stl 3 överkroppsfixering 12 cm 34 cm 16 cm 35 cm 

Art.nr.  Grensele T-form – till bäckenstöd 
breddjusterbar 

Bredd 
Sittyta 

Bredd 
fram 

Längd 
Sittyta 

Längd 
totalt 

3701052 

 

Grensele 3-18 stl 1 u bäckenstöd 24 cm 23 cm 15 cm 32 cm 
3702052 Grensele 3-18 stl 2 u bäckenstöd 26 cm 26 cm 17 cm 34 cm 
3703052 Grensele 3-18 stl 3 u bäckenstöd 28 cm 28 cm 19 cm 38 cm 

 
Art.nr. 

 4-punkts bekkenbelte - for 
breddjusterbar bekkenstøttepute 

Bredd 
Utvändig 

del  

Bredd 
Mellandel 

Längd 
Utvändig 

del 

Längd 
Mellandel 

3701053 

 

 Bäckensele 3-18 4-pkt stl 1  7 cm 7 cm 12 cm 12 cm 
3702053 Bäckensele 3-18 4-pkt stl 2 9 cm 8,5 cm 13 cm 14 cm 
3703053 Bäckensele 3-18 4-pkt stl 3 11,5 cm 11 cm 15 cm 16 cm 

 
Ledsagarstyrning 

Art.nr.  Påskjutshandtag  - höjdjusterbar och avtagbar, med integrerad svängspärr 
 
3700011 

 

 
Påskjutshandtag 3-18 inkl fäste 

Art.nr.  Handbroms till påskjutshandtag - kan bare användas i kombination med påskjutshandtag 
 
3700012 

 

 

 
Handbroms 3-18 t påskjutshandtag 

Art.nr.  Ledsagarstyrning – med broms och styrmöjlighet 
3701010  Ledsagarstyrning 3-18 12 tum m broms o styrmöjlighet 
3702010  Ledsagarstyrning 3-18 16 tum m broms o styrmöjlighet 
3703010  Ledsagarstyrning 3-18 20 tum m broms o styrmöjlighet 
3704010  Ledsagarstyrning 3-18 24 tum m broms o styrmöjlighet 
3705010  Ledsagarstyrning 3-18 26 tum m broms o styrmöjlighet 
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Elmotorer  

BionX - starthjälp for 

 
Med denna inställning känner föraren ett omedelbart stöd från motorn upp till 3 km/h, och detta blir då till hjälp 
upp tilll 6 km/h. Högre hastigheter är med denna inställning endast möjlig med muskelkraft. 

16“ 
20“ 
24“ 
26“ 

BionX - starthjälp Plus for 
 
Med denna inställning känner föraren ett omedelbart stöd från motorn upp till 4/6 km/h vid 16" + 20" och upp 
till 8 km/h vid 24" + 26" med ett lätt tryck på pedalen, och därefter blir det till stöd för att köra upp till 10 km/h. 
Högre hastigheter är med denna inställning endast möjlig med muskelkraft. 

16“ 
20“ 
24“ 
26“ 

BionX - mobil for 
 
Med denna inställning känner föraren ett omedelbart stöd från motorn upp till 4/6 km/h vid 16" + 20" och upp 
till 8 km/h vid 24" + 26" med ett lätt tryck på pedalen, och därefter blir det till stöd för att köra upp till 10/12,5 
km/h vid 16" + 20" och upp till 17,5 km/h vid 24" + 26".  Högre hastigheter är med denna inställning endast 
möjlig med muskelkraft. 

16“ 
20“ 
24“ 
26“ 

Ansmann - aktiv drift med nyckel och display for 

Vid denna driftstyp använder vi maskinutrustning från producenten Ansmann, som består av en display med nycklar 
en rörelsesensor, en 250 watt framhjulsmotor och ett uppladdningsbart 9 Ah litiumjonbatteri. 
Displayen monteras på styret. Med en nyckel kan brukaren köra igång med endast motordrift upp till en 
hastighet på ca. 3,5 km/h vid 16“ / 20“ och ca. 6 km/h vid 24 + 26“. 
När brukaren börjar använda pedalerna aktivt ökas supporten. Hastighetsområden skall väljas i fyra steg, på 
samma sätt som en farthållare och är maximalt 9,5 km/h vid 16“, 11 km/h vid 20“, 21 km/h vid 24“och 25 
km/h vid 26“. 

16“ 

20“ 

24“ 

26“ 
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Belysning 

Art.nr.  Belysning 

3703021 

 

Belysning 3-18 12 tum 12 tum med siddynamo och reflexer 

3702021 Belysning 3-18 12 tum 16-20 tum med siddynamo och reflexer 

3701021 

 

Belysning 3-18 12 tum 16-20 tum med navdynamo och reflexer 

3704021 Belysning 3-18 12 tum 24-26 tum med navdynamo och reflexer 
 

Korg 
Art.nr.  Korg 
3801019  

 

Korg 3-18 12-16 tum 
3803019 Korg 3-18 20-24 tum 
3805019 Korg 3-18 26 tum 

 

Styrbroms 
Art.nr.  Styrbroms for 
3701028 

 
Cirkelstyre 3-18 m brombåge 

stl 1 
3702028 stl 2 
3701031 

 

Cirkelstyre 3-18 m bromshandtag 
Bromsfunktionen aktiveras ganska enkelt 
genom att trycka ner cirkelstyret 

stl 1 

3702 031 stl 2 
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2.8 Drivmöjligheter 
3-18 trehjulscykeln kan utrustas med följande 
nav: 

 
Fast nav 
Det fasta navet ger stöd när brukaren aktivt  
trampar med när pedalen rör sig förbi  
”döda vinkeln/toppunkten”. En passiv brukare  
trampar med i pedalens rörelse och det möjliggör  
även körning både framåt och bakåt. 

 
Frinav (med pedalbroms) 
Med frinav kan brukarens pedalrörelse avbrytas när som helst och därefter 
återupptas. Det går att bromsa med pedalerna. 

 
Extra lätt utväxling 
För alla driftsätt kan det väljas extra lätt utväxling. Ett stort drev på bakaxeln 
förbättrar kraftöverföringen och det gör det lättare för brukaren att komma igång 
att driva cykeln framåt. 
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7-växlat fribromsnav (med pedalbroms) 
Med 7-växlat fribromsnav kan brukarens pedalrörelse avbrytas när som helst för 
att sedan återupptas. Det går att bromsa med pedalerna. Den användarvänliga 7-
växlade navkopplingen gör det möjligt att växla även när cykeln står stilla. Växling 
görs med växelföraren på styret. 

 
7-växlat frinav 
Med 3- eller 7-växlar nav med frigång kan brukarens pedalrörelse avbrytas när 
som helst för att sedan återupptas. För att trampa igång kan brukaren därtill 
placera pedalerna i den positionen som är bäst genom att använda sig av 
frikopplingen. Den användarvänliga 3- eller 7-växlade navkopplingen är lämplig 
för alla typer av terräng och det är möjligt att växla även när cykeln står stilla. 
Växling görs med växelföraren på styret. 

 
7-växlat fribromsnav med rullbroms (utan pedalbroms) 
Med 7-växlat fribromsnav med rullbroms kan pedalrörelsen framåt avbrytas när 
som helst och omvandlas till fri pedalrörelse bakåt för vidare körning framåt. Den 
användarvänliga 7-växlade navkopplingen är lämplig för alla typer av terräng och 
det är möjligt att växla även när cykeln står stilla. Växling görs med växelföraren 
på styret. 
 

 

2.9 De första försöken att cykla 
Innan man ger sig iväg på egen hand med den trehjuliga cykeln, bör man öva i en 
annan persons närvaro, speciellt på att svänga eftersom det är vid svängning som 
den största olycksrisken föreligger.  
Man bör alltid köra så långsamt som möjligt i alla svängar. Man får inte heller 
glömma att den bredaste punkten på cykeln finns bakom. Öva därför på att köra 
igenom olika hinder, så att man lär sig att bedöma hur bred cykeln är. 
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3 Inställningar 
Inställningar och justeringar på produkt eller tillbehör skall endast utföras av 
behörig personal. För att minska skaderisken skall det vid alla typer av 
inställningar och justeringar säkerställas att brukarens armar eller ben inte 
befinner sig i inställnings- eller justeringsområdet.  

 
3.1 Förhandsinställningar 
3-18 trehjulscykeln levereras komplett monterad. 
Innan cykeln tas i bruk skall dock följande 
inställningar göras. 

 
 
 

3.1.1 Inställning av styret 
Höjdintervallet för styret återfinns på sidan 11 i 
denna bruksanvisning. 
Höjd på styret 
För att ställa in höjden på styret måste man ta 
bort täcklocket från den invändiga 
sexkantsskruven (A), lossa den och justera stången 
(B) till önskad höjd. Med ett lätt hammarslag på 
toppen av sexkantsmuttern (E) lossnar 
spindeldockan i gaffelaxeln. Dra sedan åt 
ordentligt. 

 
Var uppmärksam på att markeringen  
för maxhöjd (C) inte är synlig efter 
att styret har justerats. 

 
 

Justering av styret 
För att ställa in vinkeln på styret lossas justeringsskruven (D), sätter styret till 
önskad vinkel och drar därefter åt justeringsskruven (D) igen. 
För att justera stigvinkeln på stången lossas justeringsskruven (F). 
Fabriksinställningen av styret är 20°. Detta ändrar på avståndet mellan sadeln och 
styret, samt höjden på handtagen. Dra till sist åt alla skruvar ordentligt. 

  Dra åt skruvarna igen efter alla inställningar och justeringar! 

Bromsvajrarna skall löpa fritt efter justering av styret. Byt vajrarna 

D 

A 

E D 

C B 

F 
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vid behov! 
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3.1.2 Inställning av sadeln 
Vårt utbud av sadlar finner du på sidan 10 i 
denna bruksanvisning.  
Sadelhöjd 
Höjden på sadeln kan ställas in på sadelns 
fäststång i ramen (A) genom att trycka ned eller dra i 
sadeln. Lossa klämman (B) och ställ in sadeln i 
önskad höjd. Räta upp sadeln och dra fast 
klämman (B) igen tills sadeln inte kan vrida sig. 
Sadelhöjden kan förinställas utifrån invändig  
benlängd. Ta hänsyn till eventuella kontrakturer. Sadelhöjden kontrolleras när brukaren 
sitter på sadeln. Höjden på sadeln är korrekt inställd när användaren, med foten 
placerad på pedalen i sin lägsta position, har ett lätt böjt knä. I pedalens övre position 
skall knävinkeln inte överstiga 90°. Om denna inställning inte kan göras med hjälp av att 
justera sadelhöjden är det möjligt att göra vidare inställningar genom att förkorta 
pedalerna (se punkt 4.9 - 4.11). 

 
Ställa in sadeln horisontellt 
Alla sadlar (till enhjulssetet) kan ställas in 
horisontellt. Lossa muttern (D) med en fast 
nyckel 13, och skjut sadeln (C) framåt eller 
bakåt. 

 
Ställ in sadel med T-stång horisontalt 
För att kontrollera sadelns horisontella position 
placeras pedalen i vågrät ställning framåt. Sitt 
på sadeln och placera foten på pedalen. Om 
benet är lodrätt är positionen korrekt, om inte 
lossas muttrarna (D) under sadeln med en fast 
nyckel 13, och skjut sadeln framåt eller bakåt.. 

 
 
 
 

Stången som håller sadeln får inte dras ut längre än till markeringen. 
Dras den ut mer har den inte längre tillräckligt fäste. Markeringarna 
kan ha olika utseende. 

 

 

C 

B 
A 

D 
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Dra åt skruvarna efter varje inställning eller justering! 
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3.2 Bromsar 
Det finns olika bromsar for 3-18 trehjulscykeln beroende på brukarens individuella 
behov. 

 
3.2.1 Parkeringsbroms 
Parkeringsbromsen hjälper brukaren vid på- och 
avstigning, och säkrar cykeln så den inte rullar 
iväg. 

 
För att aktivera parkeringsbromsen trycker du 
ner (A) på styrstången (B). För att lossa 
parkeringsbromsen för du spaken uppåt. 

 
 

Se till att bromsens fungerar och är korrekt inställd och att 
bromsklossen är i ordning (se nedan). 

 
Inställning av parkeringsbroms eller 
bromsklossar 
Se till att bromsfunktionen vid användning av 
parkeringsbromsspaken aktiveras omedelbart 
och att det finns tillräckligt med plats. 

 
Eftersom bromskablarna ”sätter sig” och på grund 
av det naturliga slitaget på bromsklossarna kan 
bromsen efter en tid behöva efterjusteras eller så 
kan bromsklossarna behöva bytas ut.  

 
Spelrummet mellan fälgen och bromsbelägget bör inte vara större än 1,5 mm. 
Lossa muttern (C), tryck för hand ihop bromsklossarna, spänn kabeln och drä 
därefter åt muttern igen. Om bromsklossarna inte är rätt placerade på fälgen (D), 
måste detta justeras. Lossa skruvarna (E) för att ändra inställningen av 
bromsklossarna. 
Om du är osäker på hur detta görs, bör du överlåta det till en fackhandlare. 

 
Varje gång du har gjort justeringar på Cantilever- (V) – bromsen, 
måste du utföra ett bromsprov. Använd endast identiska 
bromsklossar vid byte. Kontrollera tillverkarnamnet och 
typbeteckningen. Nya bromsklossar kommer att uppnå full 
bromseffekt först efter flera gångers användning. 

C 

E 

D 

B 

A 
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3.2.2 Cirkelstyre med bromsbåge 

 Bromsning med cirkelstyre med bromsspakring 
verkar då ringen (A) mjukt trycks neråt, och 
lämpar sig därför för barn och ungdomar med 
nedsatt kraft i armar och händer och som 
samtidigt har behov av cirkelstyrets stöd. 
Bromsspakringen är kopplad till fälgbromsen.  

 
3.2.3 Cirkelstyre med bromshandtag 
Bromsfunktionen aktiveras då cireklstyret 
(B) trycks ned. Rundstyret med bromsfunktion är 
avsett för barn och ungdom med nedsatt kraft i 
armar och händer. 

 
3.2.4 Trumbroms I framhjulet 
Bromsspaken för användandet av trumbromsen 
sitter på styrets högra sida.  
Använd endast framhjulets trumbroms i 
kombination med bakhjulsbromsen under 
körning Det rekommenderas att använda fram- 
och bakbroms samtidigt för att fördela 
bromskraften.  

3.2.5 Pedalbroms 
Pedalbromsen används genom att föra pedalerna bakåt. Drevalternativen med 

fribromsnav samt 3- och 7-växlade fribromsnav är utrustade med pedalbroms. 
 

Pedalbromsen fungerar endast om kedjan sitter korrekt! Om kedjan 
har hoppat av går det inte att bromsa med pedalbromsen! 

 
Bromseffekten kan avta vid frekvent bruk, se till att 
bromsvajernjusteras regelbundet om du märker att bromskraften 
minskar (se punkt 3.2.1). 

 

Vid kraftig inbromsning kan bakhjulet låsa 
sig. Risk för att falla! 

 
I långa nedförsbackar måste båda bromsarna användas för att undvika att 
bakhjulsnavet blir för varmt. Detta kan leda till att bromsen inte fungerar 

B 

A 
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som den ska!  
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3.3 Däck och slang 
Däcken på trehjulscykeln ska alltid ha tillräckligt 
lufttryck annars kan de punkteras och fälgen 
skadas eller så påverkas köregenskaperna 
negativt. Optimalt däcktryck är ca. 2,5 - 3,5 bar. 
Om löpytan endast ger efter lite när man trycker  
hårt med tummen på däcket är lufttrycket korrekt. Använd manometer för  
tillförlitliga värden. 

 
Kontrollera däcken regelbundet och byt ut dem omgående vid 
skador eller slitage! 

 
3.4 Kedja och underhåll av kedjan 
Drivkedjor ska regelbundet underhållas. Detta är 
särskilt viktigt efter körning i regn. Kedjan 
underhålles genom att smörjas med kedjeolja 
som kan köpas i butik. Kedjespänningen ska 
kontrolleras regelbundet. Du kontrollerar 
kedjespänningen genom att testa om kedjan på 
trehjulscykeln kan tryckas max 10-15 mm uppåt eller 
neråt. För efterspänning av kedjan inom drevområdet 
lossas muttrarna (A) i navet så att det med en 
jämn rörelse kan tryckas bakåt. I nästa steg 
ställs huvudkejan genom att skjuta på 
kedjespänningsrullen (B). Om du är osäker på 
hur detta görs, bör du överlåta det till en 
fackhandlare! 

 

  Dra åt skruvarna efter varje inställning eller justering! 

 En kedja som är felspänd kan orsaka ökat slitage! 

3.5 Lyse/dynamo 
Dynamo: Lyset aktiveras med ett tryck på 
brytaren (C) för dynamon. Valsen på dynamon 
ligger då automatiskt an mot sidan av hjulet. 

 

B 

A 
A 

C 
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4 Tillbehör 
 

4.1 Dynamiska stöd för rygg och 
bäcken 

Rygg- och bäckenstöd kan endast användas 
tillsammans med en båge för montering av rygg- 
och bäckenstöd (se punkt 4.7). 
För djupledsinställning av bågen för stöden 
lossas skruvarna (B) på båda sidorna om fästet 
under sadeln och därefter placeras bågen i 
önskad position. 
Fästbågen vinkeljusteras när skruven (A) på 
fästet  lossas. 
Höjdjusteringen av stöden sker efter att skruven 
(C) på det aktuella stödet lossats. 

 
 
 
 

4.1.1 Breddjusterbara stöd för rygg och 
bäcken 
För höjd- vinkel- och djupledsjustering av rygg- 
och bäckenstöd  se punkten 4.5. 
För att ställa in de breddjusterbara rygg- och 
bäckenstöden lossas skruvarna (D) på baksidan 
av rygg- eller stöden så de kan justeras till 
önskad position. 

 
 

4.2 Huvudstöd 
Huvudstödet kan endast användas tillsammans 
med en båge för montering av rygg- och 
vbäckenstöd (se punkt 4.7). Stödet är 
höjdjusterbart. 
För att justera höjden lossas skruven (E) 
därefter placeras huvudstödet i önskad position. 

 

Dra åt skruvarna efter varje 
inställning eller justering! 

E 

D D 

D D 

A 

B 

C 
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4.3 Påskjutshandtag 
Påskjutshandtaget är höjdjusterbart och utrustat 
med en integrerad vridspärr. För att ställa höjden 
lossas klämringen (A) och ställ in handtagets 
höjd. Vill man ta av handtaget lossas klämringen 
(B). När påskjutshandtaget ska monteras på, är 
det viktigt att det trycks in tills den stannar i 
infästningen och att det inte går att vrida runt 
den. Därefter måste klämringen skruvas åt.  

 

  Påskjutshandtaget skall endast användas till att leda cykeln! 

4.4 Handbroms för ledsagarstyrning 
Handbromsen för ledsagare (kan endast 
användas med påskjutshandtaget) säkrar cykeln 
så att den inte rullar iväg oönskat. 
Handbromsen har samma funktion som en 
vanlig broms. För att låsa bromsen trycks 
låsklacken (D) in när bromshandtaget (C) hålls 
in. För att lossa bromsen  tryck in handtaget (C). 

 
Kontrollera alltid att funktion och inställning av broms och 
bromsklossar är korrekt (se punkt 3.2.1). 

 
4.5 Ledsagarstyrning 
Ledsagarstyrningen ger ledsagaren möjligheten 
att vara med och bestämma cykelns körriktning 
utan att avbryta barnets användande av 
pedalerna. 

 
Med ledsagarstyrning reduceras  
markfrigången bak till 6 cm vid 12” hjul.    

                                                                                      

A 

B 

D 

C 
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4.6 Svängbegränsare för styret 
Svängbegränsaren till styret kan ställas in i en 
fast riktning. 
För att ställa in svängbegränsaren lossas skruvar-                                       B 
na  (A) och för begränsaren (B) till önskad   A     C 
postion. Fixering av riktningen görs genom att    
föra båda begränsarna (B) till styrutslag (C) och 
dra åt dem. 

Om det är möjligt bör fabriksinställningen för svängbegränsaren 
bibehållas! 

 

4.7 Båge för montering av  
rygg- och bäckenstöd 
Bågen med hållare gör det möjligt att montera 
huvud- rygg- eller bäckenstöd för utökad 
stabilitet. Den svarta fästadaptern som monteras 
på T-sadelstången ingår.   
Bågen sätts fast i fästhylsan (D) D 
och kan djupledsjusteras. Ställ enkelt in önskad 
position och dra därefter åt skruvarna (E). 

 
 
 
 

Bågen för montering av rygg- och 
bäckenstöd kan endast användas i 
kombination med T-sadelstången! 

 
 
 
 
 

D 
 
 

E 
Dybde 
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4.8 Universalfäste 
Universalfästet monteras på bågen för rygg- och 
bäckenstöd och används för att montera de 
fixeringar som finns som tillbehör till 
trehjulscykeln. 
Universalfästet är höjdjusterbart. Lossa skruven 
(A) bak på fästet och sätt universalfästet i 
önskad position. 

 
 
 

4.9 Pedalarmsförkortare (steglös justering) 
Den justerbara pedalarmsförkortaren ska 
monteras med fotremmar på pedalerna. Notera 
att förkortaren som är markerad med "R", 
monteras på höger sida, och den som är 
markerad med "L", monteras på vänster sida. 
Förkortaren ska ställas in på ett sådant sätt att 
pedalens utslag motsvarar knäledens rörlighet. I 
den nedre pedalpositionen ska maximal 
sträckning av knät uppnås och i den övre 
positionen ska maximal böjning av knät uppnås. 
Denna inställning ska göras i samspel med 
sadelhöjden. Lossa skruvarna (B) och placera 
förkortaren i önskad position.  

 
4.10Pedalarmsförkortare 
Pedalarmsförkortaren monteras med hjälp av 
dem medföljande skruven och med skruvas fast 
vid pendalen. Den förkortar pedalen med 2,5 
eller 5 cm. Notera att förkortaren som är 
markerad med "R", monteras på höger sida, och 
den som är markerad med "L", monteras på 
vänster sida. Pedalen monteras i önskad 
position i pedalarmsförkortaren. Förkortaren ska 
ställas in på ett sådant sätt att pedalens utslag 
motsvarar knäledens rörlighet. I den nedre 
pedalpositionen ska maximal sträckning av knät 
uppnås och i den övre positionen ska maximal 
böjning av knät uppnås. Denna inställning ska 
göras i samspel med sadelhöjden. Lossa 
pedalerna med en 15 mm nyckel och sätt den i 

A 

B 
B 

C 
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öppningen (C). 
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4.11 Specialpedal för knäkontraktur 
Specialpedalerna för knäkontrakturer är 
avsedda för 20" - 26" trehjulscyklar och kan 
monteras på höger eller vänster sida. 
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5 Fotplattor 
5.1 Fotplatta balans 
Fotplatta balans utmärker sig med den 
integrerade balansvikten som gör att trampan 
automatiskt avbalanseras horisontalt. Detta gör 
det möjligt att kliva upp på cykeln utan hjälp. 
Bandet (A) kan längdjusteras och ger samtidigt lätt 
guidning. För att ställa in längden på bandet drar du i den nedre änden för att 
lossa bandet (A) från stoppet (B). Ställ in bandet (A) till önskad längd. 

 

5.2 Fotplatta med tåbygel 
Fotplatta med tåbygel utmärker sig med den  
integrerade balansvikten som gör att trampan  
automatiskt avbalanseras horisontalt. Detta gör  
det möjligt att kliva upp på cykeln utan hjälp.  
Bältet (A) kan längdjusteras och ger samtidigt lätt 
guidning. Buren (B) fram på pedalen förhindrar 
att foten glider. För att ställa in längden på bandet (A) trär du in bandet (A) ut ur 
spännet (C). Nu kan bandet (A) förkortas genom att dra det framåt genom att 
hålla in låsningen. För att säkra inställningen för bandet (A) tillbaka genom (C) 
igen. 

5.3 Fotplattor 
Fotplattor ger guidning i sidled och förhindrar på 
detta sätt att foten glider eller vrids inåt eller utåt. 
För att garantera denna funktion kan bredden på 
fotplattas ställas in. Detta görs genom att lossa 
de tre skruvarna (D) och eventuellt skjuta 
trampan i sidled (E) i de längsgående hålen. 
Fotplattan är monterad centrerat på trampan 
från frabrik. För att flytta tryckpunkten under 
foten kan detta ställas i fyra positioner. Ta bor 
muttrarna (F) under pedalerna och skjut 
skruvarna (D) till önskad position. Därefter sätts 
brickor, skruvarna (D) och muttrarna (F) tillbaka. 
Rotasionen kanställas in genom att losss 
muttrarna (F) och vrida fotplattan på pedalen. 
För att säkra foten i fotplattan sätts låsbandet (G) fast. Därefter fästs banden (H) och (I). 

F 
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5.4 Fotplatta med vadstöd  
Under punkt 5.3 återfinns fotplattan funktion 
och inställningar. 
I tillägg ger vadstödet en stabilisering av ankeln 
samt reducerar benet inåtrotation. Vadstödet 
ställs in genom att lossa skruvarna (A) och skjuta 
dem i det längsgående spåret. Höjdinställning 
väljs på ett sådant sätt att vadstödet ligger an 
mot vadens övre del. Genom att lossa skruven 
(B) på insidan av vadstödet kan du 
djupledsjustera stödet. 

 

5.5 Fotplatta med vadstöd, dynamiskt 
I punkt 5.4 ser du funktion och inställningar av 
fotplatta med vadstöd. 
I tillägg ger det dynamiska vadstödet möjligheten 
att tillåta en definierad rotation av benet och 
därmed förhindra alltför stark abduktion, speciellt 
vid kort benlängd.  Samtdigt bibehålls ankelns 
stabilisering. För inställning av rörelseomfånget 
för vadstödet lossas locket (C), och met muttrarna 
och skruvarna under locket skruvas elastomern in 
eller ut. Kontrollera rörelseomfånget för 
vadstödet. 

B 
B 

A 
 
A 

C 
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6 Bälten/fixering 

6.1 Bröstbälte 
Bröstbältet placeras på det breddjusterbara 
ryggstödet och ger vid behov ett tryggt och 
säkert stöd för brukaren. 
Bältet fästs på ryggstödet med hjälp av 
plastlåsen och träs genom bältesspännena. Lås 
spännet för att fixera bältet.  

 

 
6.2 Överkroppsfixering      
Överkroppsfixeringen placeras i den nedre delen 
av det breddjusterbara ryggstödet. Skruva fast 
bältesdelarna till västen på universalfästet och 
dra åt skruvarna  (A). 
Bältet för västen fästs på ryggstödet med hjälp 
av plastlåsen och träs genom bältesspännena. 
Lås spännet för att fixera bältet.  
 

 

A A 
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6.2 Grensele T-form 
Grensele T-form sätts på den breddjusterbara 
bäckenstödet. 
Selen fästs på bäckenstödet med hjälp av 
plastlåsen och träs genom bältesspännena. Lås 
spännet för att fixera bältet.  

 
 
 

6.3 Bäckenbälte 4-punkt 
4-punkts-bäckenbältet sätts på det 
breddjusterbara bäckenstödet. 
Bältet fästs på bäckenstödet med hjälp av 
plastfästen och träs genom bältesspännena. Lås 
spännena för att fixera bältet. 

 
 
 

6.4 Handfixering 
Handfixering ökar brukarens säkerhet då 
händerna hålls kvar på styret. Handen förs 
enkelt in i handfästet, stäng därefter 
kardborrelåsen. 
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7 Hjälpmotorer 
För våra hjälpmotorer BionX och Ansmann har vi en separat kort vägledning som 
medföljer vid leverans. Där återfinns användarvägledning. Innan du använder 
produkten ber vi dig läsa denna korta vägledning nog, samt att följa den. Förvara 
användarvägledningen på ett säkert ställe och försäkra dig om att den medföljer 
produkten vid eventuell återanvändning.  

 

8 Underhåll och rengöring 
 

8.1 Rengöring 
För att bibehålla trehjulscykelns funktionssäkerhet och utseende bör den regelbundet 
tas om hand och då bör följande anvisning följas: 
• Smuts bör aldrig tillåtas torka in, utan bör avlägsnas med vatten och en mjuk 

trasa eller svamp. Använd inte högtryck för att tvätta då det kan skada lager, 
lack eller dekor.  

• Starka rengöringsmedel ska inte användas. Använd milt såpvatten som 
rengöringsmedel. 

• Till desinfektion av sadel, handtag och andra polstrade delar som kommer i 
kontakt med hud kan ett ytdesinfektionsmedel användas. 

• Lackskador ska bättras på med ny lack. 
• Förvara cykeln i ett torrt, uppvärmt rum, särskilt vintertid. 
• För långvarig förvaring bör lufttrycket i däcken kontrolleras och eventuellt 

pumpa däcken till rekommenderat lufttryck (se punkt 9). 
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8.2 Underhåll 
Genomför en daglig visuell kontroll och kontrollera trehjulscykeln regelbundet med 
tanke på sprickor, brott, saknade delar eller funktionsfel. Vänd dig direkt till 
fackhandlare vid eventuella fel eller defekter. (se punkt 11.5). 
Vinterförvaring 
Innan du sätter cykeln i vinterförvaring bör den rengöras (se punkt 8.1) och 
försäkra dig om att det är tillräckligt lufttryck i däcken. 
Kontroll om våren 
Innan cykeln tas i bruk igen bör du försäkra dig om att lufttrycket i däcken är 
korrekt och att cykeln inte är skadad.  

 

8.3 Reservedelar 
För beställning av reserdelar vänder du dig till återförsäljaren och uppger cykelns 
serienummer (se punkt 11.5). 
Reservdelar och tillbehör ska endast monteras av behörig personal. 

 

8.4 Livslängd och återanvändning 
Förväntad livslängd är upp till 8 år beroende på hur mycket den är använd, slitage 
och återanvändning, och om cykeln är använd korrekt enligt anvisningarna i denna 
bruksanvisning. Produkten kan användas längre om detta är säkerställt. Förväntad 
livslängd gäller inte ex däck, hjul, batterier. 

 
Underhåll och bedömning av cykelns skick samt eventuell återanvändning görs av  
behörig personal. 

 
Trehjulscykeln lämpar sig återanvändning. Innan cykeln lämnas vidare bör den 
rengöras och decinfekteras enligt anvisningen i punkt 8.1. Medföljande dokument som 
bruksanvisning ska medfölja till cykeln till den nya brukaren. 

 
8.5 Information om dragmoment 
Cykelpedal: 40 Nm 
Framhjul: 20 Nm - 22 Nm 
Heinzmann hjulnavmotor: 35 Nm 
Bakhjul ej drevet: 25 Nm til 30 Nm 
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9 Tekniska data 
 

Mått - 
grundmodell 

 
  12“ 16“ 20“ 24“ 26“ 26“ (XL) 

A* Pedal till sadelns 
ovansida min. 

28 - 35,5 
cm 

42 - 57,5 
cm 

48 - 65,5 
cm 

54 - 71,5 
cm 

65 - 82,5 
cm 

70 - 87,5 
cm 

A** Pedal till sadelsn 
ovansida min. 

32 - 44 
cm 

44 - 57 
cm 

51 - 69 
cm 

58 - 86 
cm 

68 - 94 
cm 

75 - 101 
cm 

B Sadelstolpe 
till styrstång 33 cm 39 cm 45 cm 52 cm 58 cm 58 cm 

C Hjulavstånd 68 cm 80 cm 91 cm 104 cm 112 cm 112 cm 

D Instegshöjd 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 23 cm 23 cm 

E Total längd 102 cm 120 cm 140 cm 165 cm 178 cm 178 cm 
 Total bredd 58 cm 65 cm 69 cm 75 cm 75 cm 75 cm 
 Produktens vikt 12 kg 14,5 kg 17 kg 19,5 kg 21,5 kg 21,7 kg 
 Max. belastning 40 kg 60 kg 80 kg 100 kg 120 kg 120 kg 
 

Max. lufttryck 2,5 - 3,5 
bar 

2,5 - 3,5 
bar 

2,5 - 3,5 
bar 

2,5 - 3,5 
bar 

2,5 - 3,5 
bar 

2,5 - 3,5 
bar 

* Måt med standard sadelstolpe / ** Mått med T-stolpe  

10 Garanti 
Alla våra produkter omfattas av en tvåårig garanti. Garantiperioden inleds då produkten 
levereras eller överlämnas. Om bevisligen ett material, eller fabrikationsfel 
inträffar inom denna period kommer vi att, efter kostnadsfri återtransport till oss, att 
inspektera felet och i förekommande fall kostnadsfritt reparera eller byta ut 
produkten.  



35 

 

 

 

11 Produktidentifiering 
 

11.1 EG-försäkran om överensstämmelse 

Firma Schuchmann GmbH & Co.KG 
Dütestr 3 
D-49205  Hasbergen 
Tlf.: +49 (0)54 05 / 909 - 0 
Faks: +49 (0)54 05 / 909 - 109 

försäkrar att nedanstående produkter i produktklass 1 
 
 

 

uppfyller tillämpliga bestämmelser i nedanstående direktiv och 
standarder: 
• EU-direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 för medicintekniska produkter 
• DIN EN 12182 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar 
• EN ISO 14971 Medicintekniska produkter – Tillämpning av 

ett systemför riskhantering med 
medicintekniska produkter 

• DIN EN 14764 Cyklar för allmänt bruk – säkerhetskrav och provningsmetoder  
• DIN EN 14765 Barncyklar – säkerhetskrav och provningsmetoder 
• DIN EN 60601-1 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk -  del 1: Allmänna 

fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda 
 
 

Denna försäkran gäller endast produkter med ovan nämnda 
artikelnummer till och medl 01.10.2016. 

 
Dato 27.08.2014 

 
Underskrift    

 

Navn Torsten Schuchmann 
 

Funksjon Sikkerhetsansvarlig for medisinske produkter 

"3-18" – trehjulscykel som terapeutiskt hjälpmedel 
Art.nr.: 37 01 000 (12“) 37 02 000 (16“) 37 03 000 (20“) 

37 04 000 (24“) 37 05 000 (26“) 37 06 000 (26“ XL) 



 

 

 

11.2 Serienummer/tillverkningsdatum 
Serienummer, tillverkningsdatum m.fl. uppgifter finns på den typskylt som sitter på 
alla våra produkter (A). 

 

Produktnamn 

 
 

11.3 Produktversion 
Trehjulscykeln 3-18 levereras i sex storlekar (12" - 26" XL) och kan kompletteras 
med ett flertal tillbehör (se punkt 4). 

 
11.4 Dokumentutgåva 
Bruksanvisning for 3-18 trehjulscykel - utgåva A, utgave 05.2017 

 
Tillverkarens och återförsäljarens namn och adress 
Produkten produceras av: 

 

Produkten levereras av: 
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Artikelnummer 

Serienummer 

Schuchmann GmbH & Co. KG 
 

 
Product Size 
 

Typ Max. load 

Storlek  
Max belastning 

Tillverkningsdatum 
SN 

 
 

 
 
Medemagruppen 
Minicrosser AB 
Bultgatan 28 
44240 Kungälv 
0303-24 52 00 
www.medema.com 

Schuchmann GmbH & Co. KG 
Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen 
Tlf. +49 (0)5405/909-0 · Faks +49 (0)5405/909-109 
info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de 

 
 
 
 
 
 
 

A 


