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Konformitetsförklaring

1 Konformitetsförklaring
Apparaten överensstämmer med de aktuella EU-standarderna och direktiven. Vi intygar 
detta i EG-försäkran om överensstämmelse. Vid behov skickar vi gärna motsvarande 
försäkran om överensstämmelse till dig. Våra traktionsanordningar har testats med hjälp 

av ett test av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Vid en ändring som inte överenskommits med R&E Stricker GmbH förlorar denna deklaration sin giltighet.

2 Inledande anmärkningar
VARNING
Innan du använder handcykeln ska du läsa denna bruksanvisning och alla andra bruksanvisningar som 
medföljer handcykeln noggrant och iaktta dem.

VARNING
Synskadade personer eller personer med kognitiva svårigheter måste få informationsmaterialet och 
bruksanvisningen upplästa av assistenter. Motsvarande dokument finns på vår webbplats www.
stricker-handbikes.de på Internet. Där finns också videor och foton.

HANDLAREN ANMÄRKNING
Var noga med att dela ut dessa bruksanvisningar till varje kund vid överlämnandet av handcykeln och 
uttryckligen uppmärksamma kunden på säkerhets- och faroinformationen.

Överlämna aldrig en handcykeln utan bruksanvisning!

3 Anmärkning om den allmänna bruksanvisningen
VARNING
Detta är den kompletterande bruksanvisningen för handcyklar av modellserien Neodrives. Den 
kompletterar den allmänna bruksanvisningen för modellserierna City, Ultra, Sport, Neodrives och Lipo 
Smart. Var noga med att läsa båda bruksanvisningarna innan du använder handcykeln.

4 Produktbeskrivning och avsedd användning
Handcykeln kopplas till en manuell rullstol som ett elektriskt assisterat manuellt draghjälpmedel. Detta 
gör det möjligt att stödja föraren i hans rörlighet. Syftet är att utöka handlingsutrymmet genom att längre 
sträckor kan avverkas lättare och mer självständigt. Genom att koppla ihop handcykeln skapas ett trehjuligt 
fordon med tre relativt stora hjul. Handcykeln förbättrar därför köregenskaperna på ojämna underlag. 
Hinder kan också övervinnas lättare. Körning i nedförsbacke och på sluttningar blir säkrare tack vare de 
extra bromssystemen. Handcykeln kan kopplas till och lossas från rullstolen av föraren. Rullstolen som 
sådan ändras inte och dess egenskaper förblir helt oförändrade.

5 Säkerhets- och körinstruktioner för att förebygga olyckor
VARNING
Dessa anvisningar är till för din egen säkerhet. Läs dem noggrant innan du använder handcykeln och följ 
instruktionerna! Om du inte följer bruksanvisningarna kan det leda till skador på produkten samt allvarliga 
personskador. Vi tar inget ansvar för skador som beror på att bruksanvisningen inte följs.
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Säkerhets- och körinstruktioner för att förebygga olyckor

ANMÄRKNING
Observera all information och alla anvisningar om 
säkerhet och faror, både i denna och i alla andra 
medföljande bruksanvisningar.

5.1 Säkerhetsanvisningar för 
batteri och laddare

VARNING
Innan du utför reparations-, rengörings- eller 
underhållsarbeten på handcykeln ska du stänga 
av de elektriska komponenterna och ta ut 
batterierna ur handcykeln.

De medföljande batterierna används uteslutande 
för att driva handcykelns drivsystem. Anslut inga 
andra system till batteriet. All användning utöver 
detta kräver tillverkarens skriftliga godkännande. 
All information är aktuell vid tidpunkten för 
tryckning. Fall av felaktig användning inkluderar:

• Användning av batteriet i strid med 
beskrivningen och instruktionerna i 
användarhandboken.

• Användning av batteriet som överskrider de 
tekniska prestandagränserna.

• Teknisk modifiering av batteriet.
• Modifiering av batteriets programvara.
• Användning av batteriet för att försörja andra 

system.

Vi tar inget ansvar för skador vid felaktig 
användning.

HÄLSOINFORMATION
Vid kontakt med läckande gaser ska frisk luft 
tillföras. Vid kroppskontakt med batterivätskor, 
skölj den berörda kroppsdelen med rikligt med 
vatten. Vid kontakt med slemhinnor eller obehag, 
kontakta läkare.

5.1.1 Drift
Se till att batterierna sitter ordentligt i de 
medföljande hållarna och lås batterierna. Detta 
gäller särskilt om du tidigare har tagit bort 
batterierna från drivaggregatet för laddning.

Observera batteritemperaturen på displayen vid 
extrem uppförsbacke. Temperaturen får inte 
överstiga 45 °C. För att undvika överhettning, ta en 
driftspaus för att avlasta batterierna.

Använd batteriet endast i omgivningstemperaturer 
mellan -20 °C och 50 °C. Drift utanför detta 
temperaturområde förkortar batteriets livslängd 
och innebär en risk för antändning.

Utsätt inte batteriet för stötar. Om batteriet 
har tappats eller fått en smäll måste batteriet 
kontrolleras av tillverkaren. Kontakta din 
återförsäljare eller tillverkaren för retur- och 
reparations-/bortskaffningsförfaranden. Detta 
gäller även för batterier som på annat sätt är 
skadade eller defekta. Fortsätt aldrig att använda 
ett skadat eller defekt batteri. Öppna inte batteriet 
själv.

Håll batteriet torrt och rent. Skydda batteriet mot 
att fukt eller främmande partiklar tränger in. Anslut 
inte batteriets kontakter till metalliska eller andra 
ledande föremål. Håll batteriet borta från små 
metalliska föremål som skruvar, mynt, gem, gem, 
nycklar eller liknande för att undvika kortslutning. 
Rengör smutsiga kontakter endast med en torr, ren 
trasa. Doppa inte ner batteriet i vatten.

Om du märker att batteriet överhettas, läcker, 
röker, avger en ovanlig lukt eller deformeras, sluta 
omedelbart använda batteriet och stäng av det.

Skydda batteriet från värme och öppen eld 
(radiatorer, mikrovågsugnar, ugnar, starkt solljus). 
Exponering för värme kan orsaka antändning och 
explosion.

Öppna inte batterihöljet. Ta inte isär batteriet. 
Skador på battericellerna eller kontakt med syre 
kan orsaka brand och explosion. Om du öppnar 
batteriet upphör garantin att gälla.

BRANDBEKÄMPNING
Försök inte släcka litiumjonbatterier med vatten 
eller andra vätskor i händelse av brand. Sand 
rekommenderas av battericelltillverkarna som 
enda släckmedel. Det finns risk för explosion vid 
en brand.

Släck blygelbatterier med vatten, skum eller 
koldioxid. Farliga gaser kan bildas vid en brand 
med blygelbatterier. Andas inte in gaserna under 
några omständigheter.

5.1.2 Laddningsprocess
VARNING
Lämna inte batteriet obevakat under 
laddningsprocessen.
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Ladda batteriet endast vid temperaturer mellan 
0 och 40 °C. En laddningsprocess utanför 
temperaturområdet avbryts automatiskt av 
batteriet. För att optimera livslängden bör batteriet 
laddas vid temperaturer mellan 10-30 °C.

Ladda batteriet i en tillräckligt ventilerad, torr 
och dammfri miljö. Se till att det finns tillräcklig 
luftcirkulation under laddningsprocessen.

Ladda inte batteriet i närheten av brännbara ämnen 
(fasta ämnen, vätskor, gaser).

Skydda batteriet från fukt under 
laddningsprocessen. Ladda inte batteriet i rum där 
vatten kan kondensera på batteriet eller laddaren. 
Använd endast laddaren när den är helt torr. Om 
det har bildats kondens, låt laddaren torka helt 
innan du laddar.

Använd endast den medföljande laddaren för 
att ladda batteriet. Användning av någon annan 
laddare kan orsaka fel, skada, defekt, antändning 
eller explosion. Ladda inte batteriet med en defekt 
laddare. Byt ut en defekt laddare omedelbart.

Använd inte en laddare som har slagits eller 
tappats. Öppna eller reparera inte laddaren själv.

Ladda inte skadade batterier.

Undvik onödig laddning och ladda inte batteriet 
under lång tid när det inte används.

Batteriladdningen avslutas automatiskt så snart 
batteriet är helt laddat. När laddningen är klar 
kopplar du först ur laddaren från nätuttaget och 
sedan från batteriet.

Bär inte laddaren i nätkabeln eller laddningskabeln. 
Dra inte i nätkabeln för att koppla ur laddaren från 
nätuttaget. Utsätt inte kablarna och stickpropparna 
för tryck och kläm inte delarna. Det finns risk för 
elektrisk stöt eller antändning.

Placera laddaren så att ingen kan trampa på eller 
snubbla över kabeln eller laddaren. Skydda också 
laddaren och alla tillhörande komponenter från 
annan skadlig påverkan eller stress.

5.1.3 Förvaring
Förvara inte batterierna på platser som 
utsätts för värme under långa perioder 
(solbelyst bagageutrymme, trädgårdsskjul 
etc.). Batteriets livslängd beror bland annat på 
förvaringsförhållandena.

Använd endast bilen för transport, inte för förvaring 
eller förvaring av batteriet.

För optimal livslängd, förvara batteriet vid 18-23 °C 
och en maximal luftfuktighet på 80 %. Utsätt inte 
batteriet för fukt (regn, snö etc.) under förvaringen.

Ladda batteriet före förvaring enligt 
specifikationerna för respektive batteri. Kontrollera 
laddningsnivån minst var tredje månad och ladda 
batteriet vid behov. („7.4 Förvaring“).

Se till att batteriet förvaras på ett sätt som skyddar 
det från skador och obehörig åtkomst.

Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

6 Drift
NOTE
Video om uppackning och installation finns på 
www.stricker-handbikes.de/installationsupport.

ANMÄRKNING
Det innehåll som anges i denna bruksanvisning 
för Neodrive-komponenterna har tillhandahållits 
oss med vänligt stöd av Alber GmbH 
(93.0001.4.01.03 från och med: 02.10.2014). 
De ursprungliga anvisningarna finns också på 
webbplatsen www.neodrives.com under fliken 
Service > Downloads. Där finns också mer 
omfattande information om montering och 
reparation.

6.1 Nyckel
Två nycklar för att låsa batteriet i batteriskenan 
ingår i leveransen. Den identifiering som graverats 
på nyckeln antecknas av fackhandlaren i 
handbikens leveranssedel så att de vid behov 
kan beställas om. Kontrollera därför om 
nyckelmärkningen är antecknad i papperen. Om 
så inte är fallet, vänligen lägg till den. Nycklar kan 
endast efterbeställas från AXA via fackhandeln 
(från och med november 2013). (Fig. 1).

http://www.stricker-handbikes.de/installationsupport
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Fig. 1: Nyckel med märkning

6.2 Börja köra

INFORMATION
I princip finns det två olika driftlägen för det 
uppladdningsbara batteriet. Batteriet befinner sig 
antingen i „aktivt läge“ eller i „djupt viloläge“. I 
„aktivt läge“ förbrukar batteriet minst 5 mA per 
timme (elektronikens självförbrukning). För att 
hålla självförbrukningen så låg som möjligt växlar 
batteriet automatiskt till det så kallade „Deep 
Sleep Mode“ efter 48 timmar.

Om du har använt batteriet under de senaste 48 
timmarna kan du starta handbiken via neodrives 
sMMI Connect.

Om du inte har använt batteriet under de senaste 
48 timmarna kan du slå på det med hjälp av On/
Off-knappen [4]). För att göra detta trycker du 
kort på knappen. En lyckad påkoppling signaleras 
genom att lysdioderna [5] blinkar tre gånger. 
Batteriet är nu klart för drift och du kan nu starta 
handbiken via neodrives sMMI Connect. (Fig. 2).

Fig. 2: Slå på batteriet

ANMÄRKNING
För att använda neodrives sMMI 
Connect-terminalen ska du läsa den medföljande 
neodrives sMMI Connect Snabbstartguiden. 
Denna finns endast tillgänglig på tyska och 
engelska.

Fig. 3: neodrives sMMi Connect Kurzanleitung

Om du ännu inte har anslutit motorkabeln till 
batteriet kommer batteriet fortfarande att vara 
inställt på „Active Mode“ när det sätts på. Om 
batteriet inte kan slås på kan cellspänningen vara 
för låg. Anslut i så fall laddaren och tryck sedan på 
On/Off-knappen [4]. Batteriet laddas då i en minut.
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Batteri och laddare

ANMÄRKNING
Om systemet stannar på grund av förhöjda 
temperaturer (orsakat t.ex. av oavbruten körning 
eller vid stillastående på grund av kontinuerligt 
direkt solljus), låt motorn svalna i ca 10 minuter 
innan du fortsätter din resa.

6.3 Visning av laddningsnivån
Du kan när som helst kontrollera batteriets 
laddningsstatus med hjälp av LED-displayen. 
Om batteriet inte har använts på mer än 48 
timmar trycker du kort på knappen [4]. Batteriet 
slås på, alla lysdioder (a till e) blinkar tre gånger. 
Tryck återigen kort på knappen [4]. Nu indikeras 
ackumulatorns kapacitet av lysdioderna enligt 
följande tabell.

Om batteriet har använts under de senaste 48 
timmarna, tryck kort på knappen [4]. Nu visas 
batteriets kapacitet enligt nedanstående tabell av 
lysdioderna.

 Lysdioden är tänd Lysdioden blinkar Kapacitet
 - a < 19 %
 a - 20 – 39 %
 a, b - 40 – 59 %
 a, b, c - 60 – 79 %
 a, b, c, d - 80 – 99 %
 a, b, c, d, e - 100 %

Fig. 4: Neodrives batteri LED-display

6.4 Slut på resan
Batteriet stängs av med hjälp av sMMI-kontrollen 
(se neodrives sMMI Connect Quick Start Guide). 
Batteriet är initialt inställt på „aktivt läge“ i 48 
timmar. Detta innebär att sMMI kan återaktiveras 
när som helst under denna period utan att batteriet 
först måste slås på. Den ström som krävs för detta 
är minimal.

7 Batteri och laddare
SÄKERHETSMEDDELANDE
Var noga med att läsa och iaktta all säkerhets- 
och faroinformation.  „5.1 Säkerhetsanvisningar 
för batteri och laddare“.

MEDDELANDE OM GARANTI
Batterier är slitdelar. Garantiperioden är 24 
månader.

ANVISNINGAR FÖR 
BORTSKAFFANDE
Kassera batterier endast på anvisade 
avfallsstationer. Om du har några frågor, kontakta 
en fackhandlare eller tillverkaren.

7.1 Laddning av batteriet

VARNING
Innan du använder laddaren ska du kontrollera 
att nätspänningen stämmer överens med 
laddarens anslutningsspänning. Laddarens 
anslutningsspänning anges på dess typskylt.

Vi rekommenderar att batteriet om möjligt laddas 
efter varje användning av draganordningen. Om 
du har laddat ur batteriet helt och hållet ska du 
omedelbart ladda det igen.

Ladda batteriet före varje användning. Kontrollera 
batteriets laddningsnivå före varje resa. Om 
batteriet är helt urladdat under resan är vidare färd 
endast möjlig manuellt via veven.

Slå på batteriet endast för användning. Stäng av 
batteriet omedelbart när du stannar dragfordonet.
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7.2 Montering av batteriet
Placera batteriet [1] på den batteriskena [6] som 
är monterad på handcykeln. Skjut batteriet [1] 
mot batteriskonstruktionens [6] främre kant enligt 
bilden. Lås batteriet [1] genom att försiktigt vrida 
nyckeln [2] medurs tills den stannar. Batteriet kan 
nu inte längre tas bort från batteriskenan. Ta bort 
nyckeln [2] från batteriet [1]. (Fig. 5).

Fig. 5: Sätt in batteriet i batteriskena

Sätt in kontakten [7] på kabeln som kommer från 
motorn i uttaget [3] på batteriet [1]. Den korrekta 
inriktningen och låsningen av de två delarna sker 
automatiskt med hjälp av ett magnetlås. Innan du 
sätter in kontakten [7] i uttaget [3] ska du se till att 
båda delarna är rena och att det inte finns några 
metallpartiklar i dem. Om sådana finns måste de 
avlägsnas med en ren, torr trasa. (Fig. 6).

Fig. 6: Skapa kabelanslutning

Stäng av handcykeln på sMMI. Dra sedan ut 
kontakten till motorkabeln [7] ur uttaget [3] . Se till 
att kontakten till motorkabeln [7] inte kommer i 
kontakt med metallpartiklar när den tas ut (risk för 
kontaminering). (Fig. 7).

Fig. 7: Koppla bort kabelanslutningen

Sätt in nyckeln [2] i låset på batteriet [1]. Vrid 
nyckeln [2] moturs tills den stannar. Låset är nu 
frigjort och nyckeln kan inte längre tas bort från 
batteriet. Dra batteriet [1] ca 2 cm uppåt längs 
skenan [6] och ta sedan bort det helt. Placera 
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batteriet på en ren plats. Se till att uttaget [3] inte 
kommer i kontakt med metallpartiklar när du 
placerar batteriet (risk för kontaminering).(Fig. 8).

Fig. 8: Ta bort batteriet från batteriskena

7.3 Laddning av batteriet
Ladda batteriet fullständigt innan du använder 
det för första gången. Det uppladdningsbara 
batteriets laddningsnivå är i allmänhet 30 % vid 
leverans. Det uppladdningsbara batteriet kan 
laddas i vilket laddningstillstånd som helst utan 
att detta påverkar dess livslängd. Batteriet uppnår 
sin maximala livslängd när det laddas vid en 
omgivningstemperatur mellan 10 °C och 30 °C.

Fig. 9: Anslutning av laddaren

Batteriet [1] behöver inte tas bort från handstycket 
för laddning, utan kan sitta kvar. Dra ut kontakten 
till motorkabeln [7] ur uttaget. Sätt in laddarens 
plugg [9] i uttaget [3] på batteriet. Den korrekta 
inriktningen och låsningen av de två delarna sker 
automatiskt med hjälp av ett magnetlås. (Fig. 7) 
(Fig. 9).

Utför laddningen enligt anvisningarna i 
bruksanvisningen för laddaren. Observera även 
anmärkningarna om laddningsprocessen. Innan du 
sätter in kontakten [9] i uttaget [3] ska du se till att 
båda delarna är rena och att det inte finns några 
metallpartiklar i dem. Om sådana finns måste 
de avlägsnas med en ren och torr trasa. („5.1.2 
Laddningsprocess“)

När du laddar batteriet ska du följa anvisningarna 
i bruksanvisningen för laddaren. Observera även 
säkerhets- och varningsanvisningarna i „5.1 
Säkerhetsanvisningar för batteri och laddare“ & „7 
Batteri och laddare“.
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Fig. 10: Lysdioder under laddning

Följande tabell visar batteriets LED-display 
[5] under laddningsprocessen. Om ett fel 
inträffar under laddningsprocessen lyser alla 
lysdioder. Kontrollera att alla kriterier (t.ex. 
omgivningstemperatur, korrekt ansluten 
laddningsplugg etc.) för laddningsprocessen 
är uppfyllda i enlighet med denna och 
bruksanvisningen. som medföljer laddaren 
är uppfyllda. Låt inte laddaren vara ansluten 
till strömförsörjningen längre än vad som är 
nödvändigt för laddningsprocessen. Efter 
laddningsprocessen ska du först koppla ur 
laddaren från nätuttaget och sedan från batteriet. 
Kontrollera alltid batteriets laddningsstatus 
innan du börjar köra. Batteriet bör vara fulladdat 
innan resan påbörjas för att motorstödet alltid 
ska vara tillgängligt. Batteriet får endast laddas 
i ett torrt rum vid temperaturer mellan 0° och 
högst 40 °Celsius. Observera anvisningarna i den 
bruksanvisning som medföljer laddaren. Observera 
säkerhets- och varningsanvisningarna för batteriet i 
kapitel 2.1 till 2.5 i denna bruksanvisning. (Fig. 10).

 Lysdioden är tänd Lysdioden blinkar 
Laddningsstatus
 - a ca. 0-19 %
 a - ca. 20 – 39 %
 a, b - ca. 40 – 59 %
 a, b, c - ca. 60 – 79 %
 a, b, c, d - ca. 80 – 99 %
 a, b, c, d, e - Batteriet är 
laddat till 100 %.

7.4 Förvaring
Ladda batteriet till 70 % innan du förvarar det under 
en längre tid. Kontrollera laddningsnivån var tredje 
månad och ladda batteriet till 70 % vid behov. 
Observera även anteckningarna i „5.1.3 Förvaring“.

8 Reparation, rengöring och 
underhåll

Använd aldrig bensen, thinner, aceton eller liknande 
medel för rengöringsprocesser. Använd inte heller 
slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel. 
Använd i stället endast kommersiellt tillgängliga 
hushållsrengöringsmedel och desinfektionsmedel 
(isopropanol).

8.1 Motor
Motorn på din handbike ska regelbundet rengöras 
från smuts, helst med en torr borste eller en fuktig 
(inte våt) trasa. Rengöringen bör inte göras med 
rinnande vatten, t.ex. en vattenslang eller ens en 
högtryckstvätt. Körning i regn och på våta vägar är 
dock möjlig utan problem.

Genomträngande vatten kan förstöra motorn. 
Vid rengöring ska du därför alltid se till att varken 
vätskor eller fukt tränger in i motorn.

Rengör inte motorn när den är varm, t.ex. direkt 
efter en resa. Vänta tills den har svalnat. Annars 
kan skador uppstå.

Om motorn tas bort, t.ex. för rengöring, får 
den under inga omständigheter hållas eller 
transporteras av kablarna, annars finns det risk för 
kabelbrott.

Om motorn har avlägsnats från handcykelns ram 
måste motorns stickpropp och uttaget till kabeln 
till batteripaketet kontrolleras eller rengöras 
med avseende på eventuell kontaminering före 
montering.

8.2 sMMI Connect
Kontakterna i sMMI-dockan är fjäderbelastade och 
bör rengöras då och då med en kontaktspray för att 
säkerställa att de fungerar korrekt och länge.

sMMI-huset får endast rengöras med en fuktig 
(inte våt) trasa.
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8.3 Akku
Använd aldrig bensen, thinner, aceton eller 
liknande medel för rengöringsprocesser. 
Använd i stället endast kommersiellt tillgängliga 
hushållsrengöringsmedel och desinfektionsmedel 
(isopropanol).

Laddkabelns plugg på laddaren [9], motorkabelns 
plugg [7] och laddningsuttaget [3] på batteriet får 
endast rengöras med en torr trasa.

Batteriet får aldrig sprayas med en ångstråle eller 
liknande.

8.4 Motor
Drivhjulet på din handcykel kan när som helst tas 
bort från cykelramen, till exempel för rengöring 
eller vid punktering. Gå tillväga med yttersta 
försiktighet under denna process och under den 
efterföljande monteringen och iaktta i synnerhet 
också de anvisningar och den information 
som tillhandahålls av tillverkarna av de olika 
komponenter som är monterade på hjulet, särskilt 
bromsskivan.

ANMÄRKNING
Av tydlighetsskäl visas endast den drivmotor som 
är integrerad i hjulet i följande grafik, men inte 
hela drivhjulet.

8.5 Demontering av drivhjulet
Innan drivhjulet avlägsnas ska du notera eller 
memorera kabelförläggningen samt fästpunkterna 
för kabelbanden. Lossa och ta först bort alla 
kabelband med vilka kabeln [16] som kommer 
från motorn samt kablar och matarledningar till 
andra komponenter är fastsatta på cykelramen. 
Koppla sedan bort kontakten [15] på motorkabeln 
[16] från uttaget [17] på batterikabeln. Lossa de 
två muttrarna [18] eller snabbkopplingen med vilka 
hjulet är fäst vid ramen så att hela hjulet kan tas 
bort från handcykelns ram. (Fig. 14)(Fig. 11).

Fig. 11: Kabelanslutning till hjulnavsmotorn

ANMÄRKNING
Notera eller markera vridarmens läge [20] . När 
du fäster hjulet senare måste det fästas i exakt 
samma läge som före avlägsnandet. (Fig. 14).

VARNING
Håll eller transportera aldrig det borttagna hjulet 
med den kabel som kommer från motorn [16]! Det 
finns en risk för att kabeln bryts.
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Fig. 12: Bär inte motorn i kabeln

8.6 Montering av drivhjulet
Kontrollera att alla komponenter som är monterade 
på hjulet har monterats enligt respektive 
tillverkares anvisningar och specifikationer. Detta 
gäller särskilt broms och växelspak. Glöm inte 
att återmontera momentarmen [20] i samma 
läge som den tidigare togs bort. Skjut sedan in 
hjulet i ramens mottagning och dra åt det med 
axelmuttern [18] i följande ordning:

• Först på växelspakssidan. ( Fig. 13)
• sedan på bromssidan (Fig. 14)

Åtdragningsmomentet för båda muttrarna är 
mellan 30 och 40 Nm. Se också till att spärrbrickan 
[19] ligger under axelmuttern, annars finns det risk 
för att axelmuttern [18] lossnar.

Fig. 13: Fästning på gaffeln [1]

Fig. 14: Fastsättning på gaffeln [2] och vridarm

Om dina hjul är utrustade med snabbspänningar 
ska du följa tillverkarens specifikationer för 
montering och åtdragningsmoment.
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När hjulet är korrekt monterat på ramen kan 
motorn anslutas till kabeländen som leder till 
batteriet. Se till att kontakten [15] är korrekt riktad 
mot uttaget [17]. De rundade ytorna ([A] och [B]) 
måste vara i linje med varandra! Fäst nu alla kablar 
och matarledningar på cykelramen igen med 
kabelband och utför ett sista funktionstest. (Fig. 
15).

Fig. 15: Korrekt anslutning av kablar

VARNING
Se till att kabeln är korrekt förlagd, eftersom en 
felaktig förläggning kan leda till att kabeln fastnar 
i bromsskivan, drevet eller i ekrarna, vilket kan 
leda till att cykeln låser sig och faller.

ANMÄRKNING
Vid allt monteringsarbete ska du se till att följa 
instruktionerna och specifikationerna från 
tillverkarna av de olika komponenterna som är 
monterade på hjulet. Detta gäller särskilt bromsar, 
växlar och snabbspänningar.

VARNING
Montera aldrig motorn utan momentarm [20] 
. Detta skulle leda till en total förlust (vridning 
av kabeln). I detta fall är alla garanti- och 
garantianspråk ogiltiga. (Fig. 14).

ANMÄRKNING
Utöver dina reparationsverktyg ska du också ha 
med dig 5 kabelband för att säkert kunna fästa 
kablar som kan lossna under en resa.

9 Transport
ANMÄRKNING
Särskilda lagbestämmelser gäller för transport 
och frakt av litiumjonbatterier och måste följas 
strikt.

Transporten av litiumjonbatterier är strikt reglerad. 
Ta därför ett defekt batteri personligen till din 
fackhandlare. Kontakta din fackhandlare i förväg.

De rättsliga transportbestämmelserna för att ta 
med sig litiumjonbatterier kan ändras årligen. Innan 
du påbörjar en resa bör du i god tid förhöra dig 
om de gällande bestämmelserna hos flygbolaget, 
rederiet eller din researrangör.

9.1 Transport i fordon
Transportera alltid handcykeln endast när den 
är bortkopplad. Vid behov kan du koppla loss 
fäststativet från handcykeln. Säkra alla enskilda 
delar mot glidning. Batterierna kan transporteras i 
vilket läge som helst, eftersom de är läckagesäkra 
batterier.

Använd endast bilen för transport, inte för förvaring 
eller förvaring av batteriet.

ANMÄRKNING
Ta bort batteriet och sMMI Connect från 
handcykeln för att undvika skador vid lastning 
och under resan. Se till att kabeländarna inte kan 
orsaka skador på handbiken eller din bil under 
körning.

10 Bortskaffande och 
återvinning

Elektriska apparater, batterier, tillbehör och 
förpackningar ska återvinnas på ett miljövänligt 
sätt.

Undvik att tejpa paketband på handcykeln, 
eftersom klisterrester är svåra att ta bort.

Gör dig av med alla andra delar av din handcykel 
i enlighet med bestämmelserna i din region på 
lämpliga insamlingsställen eller i hushållsavfallet 
(papper, kartong, plastförpackningar).
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11 Garanti och garantier
ANMÄRKNING
Släng inte batterier, laddare och elektriska 
komponenter från din handcykel i hushållsavfallet. 
Enligt gällande EU-direktiv måste elektriska 
apparater och batterier samlas in separat och 
återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Reklamationer på grund av ofullständig eller 
felaktig leverans eller igenkännbara fel måste 
göras skriftligen omedelbart, senast 8 dagar 
efter mottagandet av varorna. Vår skyldighet 
vid berättigade reklamationer är begränsad 
till ersättningsleverans eller reparation av oss. 
Vid garantireparationer, som har avtalats med 
oss i förväg, ska de avvisade delarna skickas 
tillbaka till oss. Ändringar eller reparationer 
som utförs av kunden eller en tredje part 
utan vårt förhandsgodkännande upphäver 
garantiförpliktelsen.

Garantiperioden för handcykel är 2 år. Batterierna 
till våra Lipo- och Neodrives-modeller har 
också 2 års garanti. Defekter som beror på 
slitage eller felaktig hantering omfattas inte 
av garantin. Förslitningsdelar är till exempel: 
däck, bromsbelägg, Bowdenkablar, glödlampor. 
Förslitningsdelar är också blybatterier, på vilka vi 
beviljar ett halvårs garanti.

12 Ansvar
ANMÄRKNING
Informationen om ansvar är hämtad från 
våra allmänna villkor (i den form som gällde 
vid tidpunkten för tryckning). Dessa kan 
läsas i sin helhet på webbadressen https://
stricker-handbikes.de/en/general-business-terms.

Vi är endast ansvariga för följdskador eller andra 
skadeståndsanspråk om vi, våra lagliga företrädare 
eller ställföreträdare gör oss skyldiga till uppsåt 
eller grov vårdslöshet i den mån detta är förenligt 
med de lagstadgade bestämmelserna.

http://www.stricker-handbikes.de/de/agb
https://stricker-handbikes.de/en/general-business-terms
https://stricker-handbikes.de/en/general-business-terms
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A Tekniska data

Elektriskt drivaggregat
 från 22 
kg

Totalvikt från 
18,5 kg

Räckvidd**
Drivning 120 km

Hjulnavmotor elektrisk 25 
km/h

Nominell effekt (Peak) 250 W 
(650 W)

Driftspänning 36 V

Nominellt vridmoment 12 Nm

Högsta vridmoment 40 Nm

Verkningsgrad 80 % 
(inklusive elektronik)

Styrelektronik integrerad i hjulnavet

Kassettmontering standardkassett, upp till 10 
växlar

Bromsskiva från 160 mm diameter

Vridmomentdämpning variabelt vridmomentstöd 
anpassningsbart till utfallet

Vikt 4,36 kg (endast drivning inkl. kontakt och 
kabel, utan bromsskiva, frihjul, kassett)

Smart MMI
Display kontroll monokromt

Display Diagonal, upplösning 2,4 Zoll, 
240 X 320 Pixel

Mått sMMI utan dockningsstation (B X L 
X H) 53 mm x 85 mm x 14 mm

Connectivity 
Micro-B 1.1 USB, 5 volts strömförsörjning, 500 mA, 
  
Anslutning till PC med programvara för diagnostik 
och parametrering

Mekanisk/elektrisk kontakt Twist 
bajonettlås (twist-to-lock), korrosionsskyddade 
kontakter, fjädermonterade

Belysning LED-
bakgrundsbelysning, 70 - 350 cd/m²

Visningslins 
reptålig, belagd akrylglasskiva

Vikt sMMI (borttagen) 55 g

Smart MMI-docka
Controller 23 mm 
innerdiameter, 3 knappar (upp, ner, meny), fast 
monterad  
 
trådbunden

Monteringsplatta 
Fästning på förmak och styr, vinkel justerbar i steg 
om 10°,                                                                               
Höjdjusterbar med distansbrickor

Vikt (inkl. kabel och fjärrkontroll) 60 g

Totalt system
Driftstemperatur - 20 °C 
till + 50 °C (under 0 °C automatisk avaktivering av 
återhämtning eller  
 
avaktivering av återhämtningen eller 
bromsassistenten)

Skyddsklass IP65

Batteri
Beteckning 
10INR19/66-5

Typ av batteri 
Litiumjoner

Nominell kapacitet i Ah 17.25

Nominell spänning i V 36.2

Spänning vid laddningens slut i V 42

Total energi i Wh 515

Maximal urladdningsström i A 30

Omgivningstemperatur vid laddning 0 °C till 
40 °C

Omgivningstemperatur vid drift -20 °C 
till 60 °C

Antal celler 50
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Skyddsklass IP54

Vikt ca 3,5 kg

(*) Transportvikten är totalvikten minus batteriet och monteringsramen. Det rekommenderas att ta bort 
dessa delar för att underlätta transporten.

(**) Räckvidden varierar beroende på vilket batteri som används, samt vilken terräng som trafikeras och 
vilka körförhållanden som råder. Under optimala körförhållanden (t.ex. plan terräng, nyladdade batterier, 
omgivningstemperatur på 20 °C, jämn körning osv.), en drivkraft på 100 watt och en trampkraft på 100 watt 
kan den angivna räckvidden uppnås.

Med förbehåll för ändringar i teknik och konstruktion på grund av kontinuerlig vidareutveckling.

Denna bruksanvisning kan laddas ner från vår webbplats www.neodrives.de. Om du behöver en version 
med större typsnitt, kontakta Alber Service Center.
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