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Konformitetsförklaring

1 Konformitetsförklaring
Apparaten överensstämmer med EU:s gällande standarder och riktlinjer. Vi intygar detta i 
EG-försäkran om överensstämmelse. Vid behov skickar vi gärna motsvarande försäkran om 
överensstämmelse till dig. Våra kraftassistansanordningar 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. 

MDR: Vi bekräftar att våra produkter (elektriska kraftassistansanordningar och handdrivna 
rullstolsassistansanordningar - Stricker Handbikes) uppfyller de väsentliga kraven enligt den nya 
förordningen (EU) 2017/745 (MDR) eller lagen om medicintekniska produkter. Dokumentationen av 
produktionen.finns.tillgänglig.hos.företaget.R&E.Stricker.Reha-Entwicklungen.GmbH..R&E.Stricker.
Reha-Entwicklungen GmbH har det fulla ansvaret för utfärdandet av försäkran om överensstämmelse.

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE (CE, MDR)
Du.hittar.den.på.vår.webbplats.på:.https://www.stricker-handbikes.de/en/about-us/certificates

2 Inledande anmärkningar
VARNING
Innan du använder handcykeln eller det elektriska drivaggregatet ska du läsa denna bruksanvisning och 
alla andra medföljande bruksanvisningar noggrant och iaktta dem.

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

HANDLAREN ANMÄRKNING
Det är absolut nödvändigt att du överlämnar dessa bruksanvisningar till varje kund när du överlämnar 
handcykeln och uttryckligen uppmärksammar kunden på säkerhets- och faroanvisningarna.

Överlämna aldrig en handcykeln utan bruksanvisning!

https://www.stricker-handbikes.de/en/about-us/certificates
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3 Produktbeskrivning och 
avsedd användning

Handcykeln kopplas till en manuell rullstol som 
ett manuellt draghjälpmedel. På så sätt kan 
föraren få stöd i sin rörlighet. Syftet är att utöka 
handlingsutrymmet genom att göra det lättare 
att självständigt klara längre sträckor. Genom att 
koppla ihop handcykeln skapas ett trehjuligt fordon 
med tre relativt stora hjul. Handcykeln förbättrar 
därför köregenskaperna på ojämna underlag. 
Hinder kan också lättare övervinnas. 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 förändras inte och dess 
egenskaper förblir helt intakta.

4 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 anvisningarna! Om du inte följer 
bruksanvisningarna kan det leda till skador på 
produkten samt allvarliga personskador. Vi tar 
inget ansvar för skador som uppstår på grund av 
att bruksanvisningarna inte följs.

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

4.1 Säkerhetsanvisningar
För din egen säkerhet får du inte kör utan 
cykelhjälm när du använder en handcykel eller en 
elektriskt drivaggregat.

4.1.1 Tillåten hastighet
Richten Sie sich unbedingt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen des Landes, in dem Sie das 
Zuggerät betreiben. Das Zuggerät ist für eine 
Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h zugelassen. 
In Deutschland brauchen Sie eine Betriebserlaubnis 
und ein Versicherungskennzeichen, wenn 
Sie.sich.im.Bereich.der.StVO.befinden..

Ohne Betriebserlaubnis gilt 6 km/h als 
Höchstgeschwindigkeit. Bei starkem Gefälle darf 
nur mit einer deutlich niedrigeren Geschwindigkeit 
gefahren werden, um jederzeit sicher Bremsen zu 
können.

4.1.2 Tillåten nyttolast
Handcykelns maximala last är 120 kg. Rullstolens 
maximala belastning som anges av tillverkaren 
kan begränsa detta. Använd det lägre värdet som 
vägledning.

4.1.3 Användare med små barn
För barnets skull bör du avstå från att köra en 
drivaggregat.med.ett.barn.i.knät..Det.finns.en.stor.
risk för skador.

4.2 Säkerhetskontroller

VARNING
Utför följande säkerhetskontroller före varje resa. 
Dessa är i första hand för din och alla andra 
trafikanters.säkerhet.

4.2.1 Lufttryck i drivhjulet
Kontrollera lufttrycket i handcykel- och 
rullstolsdäcken. Lufttrycket i handcykeldäcken bör 
vara ca 3-4 bar, lufttrycket i rullstolens drivhjul ca 
5-7 bar. För de exakta maximala värdena hänvisar 
vi till avtrycket på respektive däck. Ett för lågt 
lufttryck på rullstolshjulen ökar risken för att tippa 
över, särskilt i kurvor!

4.2.2 Säker passform för alla 
komponenter

Kontrollera att alla komponenter, särskilt alla 
skruvar, sitter fast. Tvärrörets fyra skruvar måste 
kontrolleras särskilt noga och dras åt vid behov för 
att utesluta vridning. För exakta momentvärden 
hänvisas till „Bilaga - A Förteckning över 
vridmoment“.

Achten Sie auf einen festen Sitz der Batterien 
in den dafür vorgesehenen Halterungen und 
schließen Sie die Batterien ab. Dies gilt besonders, 
wenn Sie die Batterien zuvor zum Ladevorgang 
vom Zuggerät abgenommen haben.

4.2.3 Rakt löpsteg
Kontrollera om drivhjulet är riktat centralt i 
förhållande till rullstolen. Hjulet måste vara i mitten 
av rullstolens spår. Avvikelser på högst 1 cm från 
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centrum är tillåtna. Vid behov kan du använda 
anvisningarna från „7.4 Koppling av handcykeln till 
rullstolen för första gången“.

Den dubbelverkande styrdämparna stöder 
rak körning framåt. Detaljerad information 
eller.inställningsanvisningar.finns.i.„12.1 
Styrdämparens funktion“.

VARNING
Ett felaktigt inställt drivhjul kan leda till olyckor på 
grund av dålig raksträcka och vibrationer.

4.2.4 Bromsning
Kontrollera om handcykelns bromskraft är 
tillräcklig. Om så inte är fallet, kontrollera 
inställningarna för bromsarna. 

(„16.5 V-Brake“ & „16.6 Skivbroms“)

Observera att väderförhållanden, vägbeläggning 
och vikten på handcykeln och föraren har ett 
avgörande.inflytande.på.bromssträckan.

Se till att rullstolens parkeringsbromsar är 
korrekt inställda. Säkra alltid ditt fordon med 
parkeringsbromsarna mot oavsiktlig bortrullning, 
särskilt när du parkerar på sluttande ytor. Undvik 
om möjligt att parkera på sluttande ytor.

4.3 Köranvisningar
4.3.1 Att vänja sig vid handcykeln
VARNING
Anpassa alltid körningen till graden av ditt 
funktionshinder.

VARNING
Kör alltid bara tillräckligt fort för att alltid kunna 
bromsa säkert, även i oförutsedda situationer! 
Detta gäller särskilt vid körning i nedförsbacke.

VARNING
Håll alltid vevarmarna med båda händerna när du 
kör och bromsar för att minska risken för olyckor.

Säker kontroll av kombinationen av rullstol och 
handcykeln kräver viss övning. Försiktig och 
långsam körning är särskilt bra för nybörjare. 
Undvik backig terräng och dåliga vägar i början 
tills du har bekantat dig med handcykelns 
köregenskaper.

Genom att fästa en handcykel eller en drivaggregat 
på rullstolen blir den fyrhjuliga rullstolen en 
trehjuling med olika för- och nackdelar. I kurvor 
är en trehjuling mer instabil än en vanlig rullstol! 
Bekanta dig i början med det nya kör- och 
lutningsbeteendet genom att köra försiktigt. Undvik 
till varje pris ryckiga styrrörelser!

Vänj dig också långsamt vid de högre hastigheter 
som kan uppnås med handcykeln. Anpassa hela 
tiden.hastigheten.till.trafiksituationen.

4.3.2 Körning i skymning och mörker
Slå alltid på den inbyggda belysningen vid 
körningar i skymning och i mörker. Fäst den 
medföljande bakljuset på baksidan av rullstolen. 
Kontrollera alltid batterierna till bakljuset innan du 
kör iväg och ha nya batterier redo.

4.3.3 Risk att falla
Undvik till varje pris ryckiga styrrörelser!

Kör i låg hastighet, särskilt i kurvor och i oklara 
situationer. Luta överkroppen mot kurvans insida 
(som en cyklist) för att undvika att rullstolen välter.

Med smala rullstolar och liten kambervinkel på 
rullstolens drivhjul är tippningsrisken i sidled 
särskilt stor. För att minska risken för tippning 
rekommenderar vi vår spårbreddare Kippex.

För att undvika fallrisk får du inte utföra följande 
manövrer med handcykeln eller den elektriska 
drivaggregatet:

• Körning.över.flera.trappsteg.eller.trappavsatser.
• Körning över en kantsten i en vinkel
• Svänga på sluttande vägar
• Snabba styrrörelser
• Abrupt inbromsning i kurvor.
• Bromsar för hårt på våta vägar

Sänk hastigheten när du övergår mellan sluttningar 
och plan terräng.

Sidostabiliteten ökas avsevärt av en negativ 
kamring av rullstolens bakhjul.

4.3.4 Backkörning
Om lutningen är för brant kan drivhjulet 
förlora greppet och spinna. För att förbättra 
stigningsförmågan kan du utrusta din handcykel 
med en förlängning av hjulbasen och extra vikter. 
Dessa har också en positiv effekt på grepp på 
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ojämna stigar och bromsverkan. Undvik att placera 
vikt (t.ex. en ryggsäck) på rullstolens baksida. Det 
är bättre att använda en bagagehållare framtill.

Observera batteritemperaturen på displayen när 
du kör i uppförsbacke under extrema förhållanden. 
Temperaturen får inte överstiga 45 °C. För att 
förhindra överhettning bör du ta en driftspaus för 
att avlasta batterierna.

VARNING
Om drivhjulet glider vid körning i nedförsbacke 
kan det vara nödvändigt att dessutom bromsa 
rullstolen.

4.4 Säkerhetsanvisningar för 
batteri och laddare

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

De medföljande batterierna används endast 
för att driva drivsystemen i den elektriska 
assistansanordningen. Anslut inga andra 
system till batteriet. All användning utöver detta 
kräver skriftligt tillstånd från tillverkaren. Alla 
specifikationer.är.aktuella.vid.tidpunkten.för.
tryckning. Ett fall av felaktig användning omfattar, 
men är inte begränsat till:

• 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.utflyttade.gaser,.tillförs.frisk.
luft. Vid kroppskontakt med batterivätskor, skölj 
den berörda delen av kroppen med rikligt med 
vatten. Vid kontakt med slemhinnor eller obehag, 
kontakta läkare.

4.4.1 Drift
Använd batteriet endast i omgivningstemperaturer 
mellan -20 °C och 50 °C. Drift utanför detta 
temperaturområde förkortar batteriets livslängd 
och kan orsaka 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.
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4.4.2 Laddningsprocess
VARNING
Lämna inte batteriet obevakat under 
laddningsprocessen.

Ladda batteriet endast vid temperaturer mellan 0 
och 40 °C. Laddning utanför temperaturområdet 
avbryts automatiskt av batteriet. För att 
optimera batteriets livslängd, ladda batteriet 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.

4.4.3 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 förvarar du 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.

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

Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

5 Rullstolens skick
Din handcykel kan monteras på olika rullstolar. 
För detta ändamål bör din rullstol vara i tekniskt 
perfekt skick. Använd inte en rullstol som redan 
har genomgått större reparationer av ramen. 
Vi rekommenderar rullstolar med styva ramar, 
eftersom dessa erbjuder större stabilitet för 
användning med en handbike än fällbara rullstolar. 
De.flesta.hopfällbara.rullstolar.lämpar.sig.dock.för.
kombination med våra handbikes. Om du har några 
frågor om din rullstolsmodell eller en ny rullstol är 
du välkommen att kontakta oss.

Kontrollera att rullstolens bromsar är i perfekt 
skick.

Trots.den.monterade.handcykeln.kan.du.förflytta.
rullstolen normalt genom att driva bakhjulen. 
Det innebär att det är möjligt att köra framåt och 
bakåt utan begränsningar. Att styra genom att 
flytta.rullstolens.hjul.är.endast.möjligt.i.begränsad.
omfattning på grund av den automatiska 
styrningsåterställningen.
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6 Driftsättning
Instruktion ges av en återförsäljare, en medicinsk 
butik, en Stricker-fältservicerepresentant eller 
en Stricker-anställd hos R&E Stricker GmbH på 
plats. Vi rekommenderar att en vän involveras i 
instruktionen och driftsättningen, som senare kan 
ge stöd för hanteringen vid behov.

När du använder handcykeln eller drivaggregatet 
för första gången ska du köra i låg hastighet 
och bekanta dig med handcykeln. Anpassa alltid 
hastigheten och körmanövrerna till din egen 
förmåga,.de.yttre.omständigheterna.(väder,.trafik).
och de rättsliga bestämmelserna. Efter en kort tid 
kommer du att få en känsla för handcykeln. Innan 
du kör handcykeln i backar, lutningar eller ojämn 
terräng ska du lära dig att hantera handcykeln på 
fast, jämn mark.

7 Anpassning av handcykeln 
till rullstolen och föraren

ANMÄRKNING
Video.om.uppackning.och.installation.finns.på.
www.stricker-handbikes.de/installationsupport.

VARNING
Se till att alla skruvar dras åt till lämpliga moment 
efter att justeringen är klar. Motsvarande 
vridmoment.finns.i.följande.instruktioner.och.
i „Bilaga - A Förteckning över vridmoment“. 
Skruvar som inte är ordentligt åtdragna utgör en 
betydande säkerhetsrisk och kan leda till allvarliga 
skador.

Fig. 1: Lipo Lomo

Fig. 2: Standardram

7.1 Uppackning av handcykeln
Handcykeln är bunden i lådan för transport. Klipp 
av banden innan du tar bort handcykeln.

Zum Transport werden beide Längsrohre nach 
oben verdreht. Die Einstellungen der Teile wird im 
Folgenden erklärt.
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ANMÄRKNING
För att utföra alla inställningar ska du placera 
handcykeln och din rullstol säkert på en jämn 
och.fast.mark..Se.till.att.det.finns.tillräckligt.med.
utrymme och ljus för att noggrant genomföra 
justeringarna.

7.2 Justering av huvudrörets 
lutning

VARNING
Se till att hörnfästena som säkras med S1L- och 
S1R-skruvarna inte glider ut ur tvärrören. Använd 
inte hörnfästenas insättningsdjup för att justera 
spännanordningens bredd.

Lossa S1L- och S1R-skruvarna med hjälp av 
den medföljande insexnyckeln (SW 6). Vrid 
de längsgående rören till önskad vinkel mot 
styrlagerröret. Ett riktvärde för detta är 90°. För 
finjustering.av.vevans.läge.kan.det.hända.att.du.
måste justera vinkeln igen. Dra åt skruvarna S1L 
och S1R lätt. (Fig. 2).

 När du har slutfört alla justeringar drar du åt S1L- 
och S1R-skruvarna med ett vridmoment på 30 Nm.

ANMÄRKNING
Om du gör justeringar av styrrörets lutning medan 
handcykeln är kopplad till rullstolen ska du också 
lossa skruvarna S3L och S3R för att förhindra 
spänningar i ramen. Dra åt dem igen efteråt med 
ett vridmoment på 30 Nm.

7.3 Justering av 
spännanordningens längd och 
bredd

För att justera längden på de längsgående rören 
och vinkeln på klämmarna lossar du skruvarna 
S3L och S3R. Se till att längden på de längsgående 
rören alltid är inställd på samma sätt på båda sidor. 
(Fig. 3).

Justera klämmornas vinkel enligt rullstolsramen i 
klämläget. Detta är särskilt viktigt för rullstolar med 
V-formade ramar. Dra åt S3L- och S3R-skruvarna 
lätt. När du har slutfört alla justeringar ska du dra 
åt S3L- och S3R-skruvarna med ett vridmoment på 
30 Nm.

ANMÄRKNING
Om du gör justeringar av längden på de 
längsgående rören medan handcykeln är kopplad 
till rullstolen ska du också lossa S2L- och 
S2R-skruvarna för att undvika spänningar i ramen.

För att justera spännanordningens bredd lossar du 
skruvarna S2L och S2R. Justera spännanordningen 
till rullstolsramens bredd. Se till att ställa in samma 
vinkel mot tvärröret på båda sidor. Dra åt S2L- 
och S2R-skruvarna lätt. När du har slutfört alla 
justeringar drar du åt S2L- och S2R-skruvarna med 
ett vridmoment på 30 Nm.

Fig. 3: Inställning av standardramen

7.4 Koppling av handcykeln till 
rullstolen för första gången

Fig. 4: Fästes på rullstolsramen.
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Fig. 4 Visar hur klämmorna fästs korrekt på 
rullstolen. De positionsklämmor som är monterade 
under klämmorna säkerställer att klämman alltid 
sitter på den inställda höjden. Positionsklämmorna 
ingår i leveransen och ska fästas på rullstolen.

Om din rullstol har avtagbara benstöd är en 
anpassning nödvändig, eftersom det annars 
inte går att göra någon stabil anslutning mellan 
handcykeln eller drivaggregatet och rullstolen. 

7.4.1 Montering av adapter (tillval)
Den.främre.fixeringen.fixerar.fotstöd.som.kan.
svängas åt sidan och säkerställer att klämmorna 
på handcykeln eller drivaggregatet kan överföra 
kraftöverföringen korrekt till rullstolen vid körning. 
Längden på adaptern kan bestämmas med hålen. 
Se Fig. 5.

Fig. 5: Den förmonterade fixeringen stabiliserar de svängbara 
fotstöden och möjliggör en stabil klämförbindelse.

7.4.2 Montering av den allmänna 
adaptern (tillval)

Om klämman inte passar lätt på rullstolen kan 
den allmänna adaptern användas. Klämmarna 
monteras på rullstolens styva del. Klämytan 
löper då framåt och ger en stabil och rak stödyta 
för klämman. Med de olika hålen kan adaptern 
anpassas till rullstolen.

Fig. 6: Monterad allmän adapter om en stabil klämförbindelse 
inte är möjlig på grund av avtagbara fotstöd.

7.4.3 Hjulinställning
Se till att skruvarna S1L och S1R samt S3L och 
S3R endast är lätt åtdragna. En liten justering enligt 
rullstolen ska fortfarande vara möjlig. Se till att 
handcykeln står rakt.

Rikta in handcykelns hjul exakt i mitten av 
rullstolsbanan. En avvikelse på högst 1 cm från 
centrum är tillåten. Använd fotstödet för att 
kontrollera inriktningen.

VARNING
Ett felaktigt inriktat drivhjul kan leda till olyckor 
på grund av dålig riktningsstabilitet och 
svängningsbenägenhet.

För att förenkla justeringen kan du göra en 
mall. Kör sedan rullstolen fram till mallen så 
att.hjulen.befinner.sig.på.samma.avstånd.från.
symmetrilinjen. Placera handcykelns drivhjul exakt 
på symmetrilinjen.  (Fig. 7).
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Fig. 7: Mall

A Framhjul
B Symmetrilinjen
C Markeringar för rullstolens framhjul
D Rullstolens framhjul

Koppla ihop handcykeln med rullstolen. Följ sedan 
instruktionerna för ytterligare justering för att 
anpassa handcykeln exakt till dig och din rullstol.

7.5 Justering av markfrigången
Spänn fast handcykeln på rullstolen.

VARNING
Låt rullstolens framhjul stå på marken. Gör alla 
justeringar först när rullstolen är parkerad. Det 
finns.en.betydande.risk.för.skador.när.du.gör.
justeringar i körställning. 

Fig. 8: Automatisk öppning av lyftlås

Fig. 9: Automatisk lyftlås stängd

1 Låsningsspår
2 Luckan/skyddet
3 Bult
4 Mutter

Markfrigången.definieras.av.avståndet.mellan.
rullstolens framhjul och marken. Inställningen 
görs med hjälp av SL-insexskruven i den slitsade 
håljusteringen. Ställ in båda de automatiska 
skårorna på samma sätt. Öppna rutnätsklaffen. 
För att göra detta lossar du SL-insexskruven 
på slitsen i den automatiska luckan. Flytta den 
automatiska låsmekanismen enligt dina önskemål 
och dra åt insexskruven SL med ett vridmoment 
på 30 Nm. Om justeringen av de avlånga 
hålen inte är tillräcklig kan du också använda 
justeringen via låsmuttern. Lossa låsmuttern. Vrid 
justeringsmuttern enligt dina önskemål. Dra åt 
låsmuttern igen när du har slutfört inställningarna.
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Om.du.har.en.särskilt.flack.rullstolsframram.och.
en crosscykel kan det hända att du måste montera 
den automatiska spärren på ett annat sätt. För att 
göra detta ska du först lossa skruven SL som det 
automatiska låset är fäst med i det avlånga hålet 
och skruva loss skruven helt. Ta bort hylsan och 
alla brickor. Se till att du skjuter tillbaka hylsan och 
alla brickor på den aktuella skruven i rätt ordning. 
Fig. 9.

Lossa nu låsmuttern på båda automatiska 
spärren och skruva loss ögonbultarna helt och 
hållet. Ta också ut justeringsmuttern ur höljet för 
den automatiska spärren. Montera hylsan från 
ögonbulten i spåret i den automatiska spärrens 
hölje. Montera nu skruven SL igen med alla brickor 
genom den automatiska spärrens inbyggnadshus i 
det avlånga hålet.

ANMÄRKNING
Var särskilt uppmärksam på att den mindre 
brickan (shim-bricka) är i direkt kontakt med 
hylsan..I.annat.fall.finns.det.risk.för.skador.på.
delarna.

Om du nu försöker stänga luckan kolliderar luckan 
med skruven SL. Därför måste du böja den vinklade 
änden av spärrklaffen (änden med hålet) upp till 
90° med en plattång. Dra åt skruven SL med ett 
vridmoment på 30 Nm. (Fig. 10).

Fig. 10: Konverterad automatisk lyftlås

VARNING
När du lyfter framhjulen till körläge måste båda 
låspinnarna gripa in samtidigt. Detta är absolut 
nödvändigt för att de ska fungera korrekt.

Längden på låsningsfältet ger en referenspunkt 
för inställningen. När handcykeln är parkerad 
ska ca 1 cm av denna vara synlig. Ju längre den 
synliga delen är i parkerat läge, desto större är 
markfrigången i körläge.

När justeringarna är klara, kontrollera 
markfrigången genom att lyfta rullstolens framhjul 
i körläge. Vi rekommenderar en markfrigång på 
ca 3-4 cm. Utför de tidigare beskrivna stegen tills 
justeringen uppfyller dina krav. Justeringen av 
markfrigången kan påverka vevningsläget. Justera 
denna igen om det behövs.

8 Justering av drivaggregatet 
till rullstolen och föraren 
(Pico-ram)

Fig. 11: Lipo Lomo Pico

VARNING
Se till att alla bultar dras åt till lämpliga 
vridmoment när justeringen är klar. Skruvar som 
inte är säkrade utgör en betydande säkerhetsrisk 
och kan orsaka allvarlig skada.
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Fig. 12: Pico ram

8.1 Montering av U-ramen
Syftet med monteringsstegen är att placera 
kopplingsplattans överkant ca 42 cm över golvet. 
(Fig. 13). När U-ramen med kopplingsplattan 
är korrekt placerad och säkert fastsatt kan 
drivaggregatet kopplas till rullstolen och även 
kopplas loss från rullstolen när som helst utan 
problem och utan verktyg av föraren.

Fig. 13: Justering av Lipo Lomo Pico

För att göra detta öppnar du klämmorna på båda 
sidor precis så mycket att de kan glida över 
rullstolens främre ramrör. Öppna bara klämmorna 
så långt som nödvändigt, för om de öppnas för 
långt kan klämmuttrarna falla ut (efter ca 20 varv).

Lossa skruvarna S2L och S2R så att U-ramens 
bredd kan justeras.

Fig. 14: Lossa S2R och S2L

Justera klämmornas vinkel enligt rullstolsramen i 
klämläget. För att göra detta lossar du skruvarna 
S5L och S5R. Detta är särskilt viktigt för rullstolar 
med V-formade ramar. 

VARNING
När du lossar och drar åt skruvarna S5L och S5R 
ska du se till att motverka inifrån med en 4 mm 
insexnyckel och dra åt muttern med en 5 mm 
insexnyckel. Var försiktig så att skruvarna inte 
dras åt för hårt (10 Nm).

Fig. 15: Lossning av S5R och S5L

Fäst nu spännanordningen på rullstolens ram 
med hjälp av spakarna H1L och H1R till vänster 
och höger. Se till att klämmarna är på samma 
höjd. Dra inte åt spakarna slutgiltigt än, så att små 
justeringar fortfarande kan göras. 

Rikta nu försiktigt in U-ramen så att den är 
symmetrisk och centrerad framför rullstolen.
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Fig. 16: Korrekt justerad ram

För.att.justera.tvärrörets.avstånd.kan.du.flytta.
glidrören i klämman. På så sätt kan du förkorta 
eller förlänga ramen med högst 3 cm. För att göra 
detta lossar du skruvarna S5L och S5R. Se till 
att glidrören är i samma läge på båda sidor för 
att förhindra att tvärröret glider. Dra under inga 
omständigheter glidrören för långt ut ur klämman. 
Slutstyckena måste förbli helt och hållet framför 
klämman. 

ANMÄRKNING
Om du behöver ett större avstånd från 
drivaggregatet.till.rullstolen.finns.ramar.med.
längre skjutrör tillgängliga. 

Fig. 17: Justering av Pico-ramen

Kontrollera U-ramen noggrant så att den har ett 
exakt, symmetriskt och centrerat läge framför 
rullstolens ram. Därefter kan alla skruvar och 
spakar som lossats hittills dras åt ordentligt 
för att säkerställa absolut formstabilitet. Dra 
åt alla skruvar i enlighet med detta: „Bilaga - A 
Förteckning över vridmoment“.

Om du har utfört alla steg efter varandra enligt 
instruktionerna är U-ramen i princip klar för 
användning. Vid behov måste dock justeringar av 
kopplingsplattan utföras innan dragfordonet kan 
kopplas ihop. För att göra detta ska du utföra de 
nödvändiga stegen nedan.

8.2 Justering av 
kopplingsplattans lutning

Du kan justera markfrigången för rullstolens 
framhjul genom att justera kopplingsplattans 
lutning. Lossa skruvarna S1L och S1R. Nu kan 
du ändra kopplingsplattans lutning genom att 
vrida tvärröret. När du har justerat lutningen enligt 
dina önskemål drar du noggrant åt alla skruvar 
enligt momentlistan: „Bilaga - A Förteckning över 
vridmoment“.

Fig. 18: Kopplingsplatta lutar för mycket

Fig. 19: Korrekt lutande kopplingsplatta
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8.3 Justering av 
kopplingsplattans höjd

(Abb. 17) Lossa skruvarna S4L och S4R. Nu kan 
du justera kopplingsplattans höjd genom att luta 
U-ramen uppåt eller nedåt. När du har justerat 
höjden enligt dina önskemål drar du åt alla 
skruvar noggrant enligt momentlistan: „Bilaga - A 
Förteckning över vridmoment“.

Fig. 20: Lossa S4R och S4L

8.4 Justering av styrets höjd
Lossa spaken HS och justera styrets höjd enligt 
dina önskemål. För transport är det bra att skjuta 
ihop styret helt och hållet. (Fig. 24).

9 Koppling av handcykeln till 
rullstolen

9.1 Koppling av standardram
När du noggrant har anpassat handcykeln till din 
rullstol kan du enkelt och snabbt koppla till och 
frånkoppla den från rullstolen när som helst.

Om den är låst, lås upp den automatiska spärren. 
För att göra detta trycker du på låsklaffen i riktning 
mot klämmorna. (Fig. 8 und Fig. 9). Detta gör 
att låsklaffen fjädrar upp och frigör låsstiftet. Nu 
kan du justera spännanordningen och på så sätt 
slappna av de automatiska spärrarna till maximal 
längd. Vi rekommenderar att du omedelbart 
stänger igen bläcket för att undvika skador när du 
använder klämspakarna.

Öppna klämmanordningen på båda sidor precis så 
mycket att de kan skjutas över rullstolens främre 
ramrör. Öppna klämmorna endast så långt som 
nödvändigt, eftersom om du öppnar dem för långt 
kan det leda till att klämmuttrarna faller ut (efter ca 
20 varv).

VARNING
Dra åt kulhandtagsmuttern eller tetrastar-muttern 
med ett maximalt vridmoment på 6-8 Nm!

Ta tag i handcykeln i styret och fäst den 
på rullstolens främre ram med hjälp av 
spännanordningen. Dra nu åt klämmorna på båda 
sidorna.

För din egen säkerhet rekommenderar vi att du 
låser bromsarna på rullstolen och handcykeln 
under kopplingsprocessen. Detta förhindrar att 
handcykeln eller rullstol rör sig och du har båda 
händerna fria för att stänga klämmorna..

För att ytterligare förenkla kopplingsprocessen 
får du positioneringsklämmor tillsammans med 
handcykeln, som du kan montera permanent 
på rullstolen. Du kan enkelt och säkert placera 
handcykelns klämmanordning på dessa och 
behöver bara stänga klämmorna.

ANMÄRKNING
När du stänger klämmorna ska du alltid se till 
att klämmorna är riktade parallellt med rören i 
rullstolens främre ram. Om detta inte är fallet 
finns.det.risk.för.skador.på.PVC-kapslarna..
Kontrollera före koppling att PVC-kapslarna är 
oskadade. Skadade PVC-lock kan orsaka skador 
på rullstolen.

MEDDELANDE OM GARANTI OCH 
ANSVAR
PVC-kapslarna är slitdelar och därför gäller ingen 
garanti för dem. Vi tar inget ansvar för skador 
som orsakats av skadade PVC-kapslar.

Lossa nu handcykelns bromsar. Skjut handcykeln 
framåt med styret så att rullstolens framhjul 
lyfter från marken. Skjut handcykeln framåt tills 
de automatiska låsen griper in på båda sidor. 
Du bör höra ett tydligt klick. Kontrollera att båda 
låspinnarna är synligt i ingrepp.
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9.2 Koppling av Pico-ramen
Så snart U-ramen och kopplingsplattan har förts in 
i det optimala läget kan du koppla drivaggregatet 
till rullstolen. 

Kontrollera läget för den roterande omkopplaren 
D1. Denna måste peka nedåt före kopplingen så att 
den stift som styrs av den sticker ut. (Fig. 12).

Placera drivaggregatet centralt framför 
kopplingsplattan och lyft drivaggregatets 
sidopinnar.in.i.de.spår.som.finns.i.kopplingsplattan..
På så sätt trycks först den stift som styrs av D1 
in och måste sedan automatiskt hoppa ut igen så 
snart.drivaggregatet.befinner.sig.i.rätt.läge.

Skjut nu drivaggregatets handtag bort från 
dig och lyft försiktigt rullstolens framhjul tills 
drivaggregatets nedre tappar in i kopplingsplattan. 
Se till att stiftpinnarna är i ingrepp på båda sidorna. 
Drivaggregatet är nu redo att köras.

10 Koppla loss handcykeln 
från rullstolen

10.1 Avkoppling Standardram
Om den är låst, lås upp den automatiska spärren. 
För att göra detta trycker du på låsklaffen i riktning 
mot klämmorna. (Fig. 8 und Fig. 9). Låsklaffen 
trycker nu på låsbultarna. Frigöringen fungerar 
endast så länge som indexeringsbultarna är 
avlastade. För att frigöra indexeringsbulten tar du 
tag i handcykeln vid styret och skjuter den framåt 
bort från din kropp. Spärrklaffarna trycker nu 
tillbaka låsbulten och låser upp den automatiska 
låsningsmekanismen. Sätt nu försiktigt ner 
rullstolens framhjul. Vi rekommenderar att du 
omedelbart stänger låsklaffarna igen för att 
undvika skador när du använder klämspakarna.

VARNING
Så snart du trycker fram handcykeln vid styret 
med luckorna öppna, låses de automatiska 
luckorna upp. Du håller nu den fulla vikten.

Spärrklaffarna fungerar endast lastfritt. Försök 
aldrig att tvinga tillbaka spärrskruvarna. Detta kan 
böja lamellklaffens nos. Om nosen på den låsbara 
klaffen böjs måste den böjas tillbaka igen för att 
den automatiska låsningen ska fungera igen.

När du har parkerat handcykeln eller drivaggregatet 
kan du öppna klämmorna och frigöra handcykeln 
från rullstolen. Öppna bara klämmorna så långt 
som nödvändigt, eftersom klämmuttrarna kan falla 
ut om de öppnas för långt (efter ca 20 varv).

10.2 Koppla loss Picoramen
För att frikoppla drivaggregatet från rullstolen 
trycker du spaken H2 hela vägen framåt. Detta 
frigör stiftpinnarna i botten av kopplingsplattan 
och dragdonet lossnar från kopplingsplattan, vilket 
sänker rullstolens upphöjda hjul till marken. 

Vrid nu vridomkopplaren D1 uppåt så att den stift 
som styrs av den sänks. Drivaggregatet är nu helt 
lossat från U-ramen. Lyft draganordningen något ur 
kopplingsplattan och placera den på stativet.

ANMÄRKNING
Vrid ned vridomkopplaren igen omedelbart efter 
avkopplingen så att du inte glömmer att göra det 
nästa gång du kopplar den.

11 Drift
11.1 Modellserie Lipo Lomo

1 Nyckelbrytare
2 Trepositionsbrytare
3 Ljus
4 Kapacitetsindikator
5 Roterande gasreglage
6 Bromshandtag med brytkontakt
7 Ringklocka
8 Backväxel (extrautrustning)
9 Fartkontroll (extrautrustning)
10 Hastighetsmätare
11 USB-uttag (extrautrustning)
HS Justering av styrets höjd
HL Skruv för styret
H2 Kopplingsplatta för frigörande av 
kopplingsplatta
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Fig. 21: Lipo Lomo-kontrollenhet

Fig. 22: Lipo Lomo Pico kontrollenhet

Fig. 23: Lipo Lomo-handtag

Fig. 24: Lipo Lomo Pico styr

11.1.1 Börja köra
VARNING
När du parkerar drivaggregatet ska du alltid 
ta bort nyckeln till nyckelomkopplaren för att 
förhindra obehörig användning av enheten.

Fig. 25: Batteri
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Slå på batteriet med huvudbrytaren på batteriet. Du 
vet att batteriet är påslaget när lampan på batteriet 
lyser. (Fig. 25).

Vrid nyckelomkopplaren med nyckeln till läget 
„ON“. (Fig. 21 bzw. Fig. 22). Ta ut nyckeln och 
förvara den på ett säkert sätt så att du inte tappar 
bort den under körning.

Vrid det högra handtaget för att accelerera.

Bromsspaken på höger sida av styret avbryter 
automatiskt drivelektroniken när den aktiveras. Du 
kan därför inte använda den högra bromsspaken 
och accelerera samtidigt.

Bromsspaken på vänster sida av styret har ingen 
brytarkontakt. Du kan använda den vänstra 
bromsspaken för att starta i uppförsbacke. 

11.1.2 Start i uppförsbacke
Om du har stannat i en backe och vill starta igen 
kan du rulla bakåt och inte kunna starta. För att 
kunna starta trots lutningen lutar du dig framåt 
för att lägga mer vikt på framhjulet. Tryck på 
och håll in den vänstra bromsspaken. Trampa 
samtidigt försiktigt på gaspedalen. Minska trycket 
på bromsen samtidigt som du långsamt ökar 
gaspedalen. Så snart du känner att du rör dig i 
färdriktningen kan du släppa bromsen helt.

11.1.3 Slut på resan
Stäng av batteriet med hjälp av huvudbrytaren 
på batteriet. Du vet att batteriet är avstängt när 
lampan på batteriet inte lyser. (Fig. 25). 

Vrid nyckelomkopplaren på styrenheten med 
nyckeln till läget „OFF“. (Fig. 21 bzw. Fig. 22). Ta 
bort nyckeln och förvara den på ett säkert ställe. 
Se till att den inte är inom räckhåll för obehöriga 
personer eller barn.

11.1.4 Tillval: lampor/horn och 
farthållare/backväxel.

Fig. 26: Till vänster: Ljus (rött) och horn (grönt); till höger: 
backväxel (röd) och farthållare (grön).

För att tända ljuset på drivaggregatet trycker du 
på den röda knappen med ljussymbolen på det 
vänstra handtaget. Tryck på knappen igen för 
att släcka ljuset. Tryck på den gröna knappen 
med symbolen för signalhorn för att aktivera 
signalhornet.

För att aktivera backväxeln trycker du på den 
röda knappen på det högra handtaget. Tryck på 
knappen igen för att koppla ur backväxeln. Tryck 
på den gröna knappen för att aktivera farthållaren. 
När farthållaren är aktiverad sparar och bibehåller 
den din aktuella körhastighet. Tryck på knappen 
igen för att avaktivera farthållaren. Genom att 
trycka på bromsen med brytarkontakt (bromsen 
på höger handtag) avaktiveras också farthållaren. 
Om du använder gashandtaget medan farthållaren 
är aktiverad, accelererar inte drivaggregatet. Om 
gashandtaget vänds tillbaka till nolläget efter att ha 
accelererat avaktiverar detta farthållaren.

VARNING
Använd.farthållaren.endast.när.trafiksituationen.
tillåter det. Var beredd att när som helst 
avaktivera farthållaren med bromsen med 
brytarkontakt.
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11.1.5 Valfri utrustning: 2 Lipo-batterier 
med 2 omkopplare.

Med denna tillvalsutrustning för Lipo Lomo får du 
ett drivaggregatet med två batterier på gaffeln och 
en kontrollbox med två växelbrytare. Den vanliga 
batterihållaren på toppen utelämnas med denna 
utrustning. 

Du kan inte använda de två batterierna parallellt. 
Använd de två brytarna för att växla mellan 
batterierna och displayen. Slå alltid om båda 
brytarna samtidigt. Se till att båda omkopplarna 
alltid är i samma läge.

Fig. 27: Batteriet lämnas påslaget

Fig. 28: Batteriet till höger är påslaget

11.1.6 Särskild utrustning: 3 Lipo-
batterier med 4 växlar

Med denna specialutrustning för Lipo Lomo får du 
ett drivaggregat med två extra batterier på gaffeln 
och en kontrollbox med fyra växelbrytare. 

Du kan inte använda batterierna parallellt. Med 
de två vänstra brytarna växlar du batterierna och 
displayen från vänster till höger eller tvärtom. Med 
de två högeromkopplarna växlar du driften från 
standardbatteriet till batterierna på gaffeln eller 
tvärtom. Växla alltid om två växlar samtidigt. Se 
till att de vänstra eller högra omkopplarna alltid är 
omkopplade till samma läge. 

Fig. 29: Batteriet på toppen är påslaget

Fig. 30: Batteriet längst ner till vänster kopplat på
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Fig. 31: Batteriet längst ner till höger kopplat på

11.2 Crossbike-sortimentet
11.2.1 Före körning
VARNING
Ta alltid bort nyckeln till nyckelomkopplaren 
när du parkerar drivaggregatet för att förhindra 
obehörig användning av enheten. Innan du 
påbörjar resan ska du se till att batteriet är korrekt 
inkopplat och låst. Ta bort nyckeln och förvara 
den säkert för att förhindra att låset öppnas under 
körning. Annars riskerar du att batteriet lossnar 
under körning.

Skjut batteriet på hållaren uppifrån och lås det med 
nyckeln. Du kan kontrollera laddningsnivån med 
hjälp av laddningsnivåindikatorn på batteriet. (Fig. 
32).

Fig. 32: Indikator för batteriets laddningsnivå

Slå på batteriet med hjälp av huvudströmbrytaren 
på batteriet. Vrid nyckelbrytaren på kontrollen med 
nyckeln till läget „ON“. Du kan bara ta bort nyckeln 
från kontrollenheten när den är avstängd. Stäng 
stängningen av laddnings- och USB-portarna så att 
smuts och vatten inte kan tränga in. USB-porten är 
inte avsedd för laddning av USB-enheter. Använd 
USB-porten på displayen för detta. (Fig. 38)

Fig. 33: Slå på batteriet
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Fig. 34: Nyckelbrytning av batteri och kontroll

Slå på kontrollen på kontrollenheten. På/
av-knappen med på/av-symbolen är lätt markerad 
i mitten av kontrollpanelen. Du kan inte ta bort 
nyckeln när den är påslagen (Fig. 33).

Fig. 35: Kontrollenhet på det vänstra handtaget

Tryck på strömbrytaren på kontrollenheten och håll 
den intryckt i 3-5 sekunder tills Stricker-logotypen 
visas på displayen. Hastighetsnivåerna 
1-5 styrs med hjälp av +/- knapparna på 
kontrollenheten. Dessa visas på displayen under 
hastighetsindikatorn.(Fig. 36). Tryck eller vrid på 
tumgreppet eller vridgasen för att accelerera. (Fig. 
35).

Fig. 36: Display på styret

Den aktuella batteriladdningsstatusen kan avläsas 
i displayens övre högra hörn. Siffran bredvid 
laddningstillståndet beskriver batterispänningen i 
volt. (Fig. 36).

Pushing-hjälpen kan aktiveras genom att hålla in 
„-“-tangenten på styrenheten. Som ett resultat av 
detta kör kraftassistansen med en hastighet på 
5 km/h så länge som knappen hålls intryckt.

Fig. 37: Återställning av cykeldatorn

Du kan nollställa färddatan genom att samtidigt 
trycka på och hålla in +/- knapparna på 
kontrollenheten. Detta kommer att ställa in den 
dagliga körsträckan och körtiden till 0 (Fig. 37).

Om din display är utrustad med en tid kan du ställa 
in denna. Tryck kort på knappen M två gånger i 
följd för att komma åt displayinställningarna. Där 
väljer du menyalternativet „Clock“ (klocka).
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Fig. 38: USB-port på displayen 

USB-laddningsuttaget på displayen kan endast 
användas när systemet är påslaget. För att göra 
detta tar du bort locket (Fig. 38).

11.2.2 Kontroller ljus / horn och 
farthållare / backväxel

Fig. 39: Till vänster: ljus (rött) och horn (grönt); till höger: 
backväxel (röd) och farthållare (grön).

För att tända ljuset på drivaggregatet trycker du på 
den röda knappen med ljussymbolen på vänster 
handtag. (Fig. 39). Tryck på knappen igen för att 
släcka ljuset igen. Ställ in rätt vinkel genom att 
luta strålkastaren. (Fig. 40). Tryck på den gröna 
knappen med symbolen för signalhorn för att 
utlösa signalhornet.

Fig. 40: Justering av ljussens lutning med integrerat horn

Tryck på den röda knappen på det högra handtaget 
för att aktivera backväxeln. Tryck på knappen 
igen för att stänga av backväxeln. Den inkopplade 
backväxeln känns igen genom en akustisk signal 
(pip) och den röda glödande signalen på reglaget 
(backljus). (Fig. 41).

Fig. 41: Backljuset på kontrollenheten lyser när backväxeln är 
aktiverad

Farthållaren kan aktiveras med den gröna 
knappen. När farthållaren är aktiverad sparar den 
din aktuella hastighet och bibehåller den. Om du 
trycker på knappen igen avaktiveras farthållaren. 
Farthållaren avaktiveras också genom att man 
aktiverar bromsen med en avbrottskontakt 
(bromsen på höger handtag). Om du använder 
gaspedalen medan farthållaren är aktiv, accelererar 
inte assistansanordningen. Om gashandtaget 
vänds tillbaka till nolläget efter att ha accelererat 
avaktiveras farthållaren.
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Farthållaren kan användas tillsammans med 
assistansnivåerna (1-5) för att bibehålla deras 
respektive maxhastighet vid varje lutning. 
För att göra detta väljer du till exempel nivå 1 
och accelererar tills nivåens hastighetsgräns 
uppnås. Om farthållaren nu är aktiverad behåller 
drivaggregatet sin hastighet även vid lutningar.

VARNING
Använd.farthållaren.endast.om.trafiksituationen.
tillåter det. Var när som helst beredd att 
avaktivera farthållaren med bromsen med 
brytarkontakten.

KRYSSNINGSREGLER I BACKAR
Farthållaren upprätthåller endast hastigheten vid 
körning på plan mark eller i lutningar. Systemet 
bromsar INTE i en nedförsbacke.

11.2.3 Återvinningsbroms
ANVÄNDNINGSANVISNINGAR
Eftersom återhämtningsbromsen matar 
tillbaka energi till systemet måste vissa 
användningsinstruktioner följas. Om du ignorerar 
dessa riskerar du att batteriets livslängd minskar 
och att batteriet blir defekt.

Din produkt är utrustad med en 
återhämtningsbroms som matar tillbaka energi 
till batteriet under inbromsningen. Rekuperationen 
initieras genom att dra i den högra bromsspaken. 
Två.skivbromsar.finns.tillgängliga.parallellt.med.
rekreation. (Fig. 42).

Fig. 42: Bromshandtag med bromskontakt och initiering 
av rekreation (avbrottskontakt är endast ansluten till höger 
bromshandtag).

Bromsspaken på vänster sida av styret har 
ingen brytkontakt. Du kan använda den vänstra 
bromsspaken för att starta i en backe. („11.2.4 
Start i uppförsbacke“).

Rekuperationsbromsen får endast användas med 
ett helt intakt batteri. Om ditt batteri uppvisar en 
defekt, t.ex. kraftigt minskad kapacitet, kraftigt 
förändrad spänning eller yttre deformation, avråder 
vi från fortsatt användning av batteriet.

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR
Om batteriet är fulladdat kan det inte ta upp 
någon regenerationsenergi. Detta innebär att 
funktionen för återhämtningsbromsen inte 
är tillgänglig eller endast i mycket begränsad 
omfattning när batteriet är fulladdat. Regulatorn 
kan förhindra återhämtning. Det kan hända 
att rekreationsbromsen plötsligt stängs av av 
styrenheten under körning (t.ex. vid inbromsning) 
eftersom batteriet har nått sin laddningsgräns. 
Detta innebär att du måste tillhandahålla all 
bromskraft via skivbromsarna och därför dra 
i bromsspakarna kraftigare. Av säkerhetsskäl 
rekommenderar vi att du alltid utför en längre 
och brantare utförsel med systemet påslaget och 
rekreationsbromsen aktiverad.

Om du laddar enheten före en längre och brant 
nedförsbacke bör laddningen inte vara helt 
avslutad så att rekreationsbromsen fungerar 
under nedförsbacken.

11.2.4 Start i uppförsbacke
Om du har stannat i en backe och vill starta igen 
kan du rulla bakåt och inte kunna starta. För att 
kunna starta trots lutningen lutar du dig framåt 
för att lägga mer vikt på framhjulet. Tryck på 
och håll in den vänstra bromsspaken. Trampa 
samtidigt försiktigt på gaspedalen. Minska trycket 
på bromsen samtidigt som du långsamt ökar 
gaspedalen. Så snart du känner att du rör dig i 
färdriktningen kan du släppa bromsen helt.

11.2.5 Byte av batteri
Skaffa endast batterier till ditt drivaggregat från 
en.Stricker-återförsäljare.som.är.certifierad.av.oss.
eller direkt från fabriken. Våra batterier kan se ut 
på samma sätt som andra batterier för elcyklar 
och kan också passa på fästet. Trots detta kan 
batterierna skilja sig åt i tekniska egenskaper som 
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inte är kompatibla med vårt system. Observera att 
din garanti upphör att gälla om ett inkompatibelt 
batteri orsakar en defekt.

12 Styr
Styr handcykeln genom att vrida styrlagerröret 
(handcykelstam) med hjälp av vevhandtagen. 
Styrningen är utrustad med en dubbelverkande 
styrdämpare som garanterar optimal 
riktningsstabilitet. För din egen säkerhet bör du 
undvika snabba styrrörelser, särskilt vid snabb 
körning..Det.finns.en.risk.för.att.man.tippar.omkull.
med fordonet.

12.1 Styrdämparens funktion
Styrdämparen är placerad i gaffelns övre ände. 
Via anordningen dämpas styrningen, stabilitet i 
raksträckan stöds och automatisk styråtergång 
uppnås..Dessa.funktioner.tillhandahålls.av.flera.
styrdämpargummi.

Det.finns.ett.nyckelfräst.hål.(SW.13).på.den.nedre.
skruven på spänningsgummorna. Vrid denna 
till höger eller vänster för att justera gaffeln och 
därmed den raka körningen. Öppna vid behov även 
muttern på gaffelns framsida. (Fig. 43).

Fig. 43: Inställning av styrdämpare

13 Brytningar
SÄKERHETSINFORMATION
Bromsarna är konstruerade för en ensitsig 
handcykel eller en anordning med hjälp av elkraft. 
Användning på andra fordon eller utrustning gör 
att garantin upphör att gälla. Felaktig användning 
kan leda till allvarliga personskador.

Av säkerhetsskäl är alla modeller utrustade med 
två oberoende bromsar eller en broms med två 
oberoende manövermekanismer.

Kontrollera före varje körning att bromsarna 
fungerar och att bromsbeläggen inte är slitna.

14 Stödben
Vi erbjuder monterbara stödben i olika utföranden. 
Alla utföranden är fritt utbytbara mot varandra. Du 
kan hitta de olika alternativen i vår katalog eller på 
vår webbplats och beställa direkt från oss.

För att justera vinkeln lossar du skruv A. I parkerat 
läge ska stativet röra marken nära rullstolens 
framhjul.

14.1 Standardutrustning
Lossa tumskruven C för att justera längden på 
kickstandet.

Stödbenen kan sitta kvar på handcykeln eller 
drivaggregatet under körning, eftersom den 
lyfts upp från marken precis som rullstolens 
framhjul. För att transportera handcykeln kan du 
ta bort Stödbens-rören vid behov. För att ta bort 
Stödbens-röret trycker du på knappen B och drar av 
Stödbens-röret.

.
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Fig. 44: Justering av fotstativ

14.2 Snabbjustering av 
specialutrustning

Med det snabbjusterbara stödben (tillval) kan 
du justera stödbenents höjd ännu enklare och 
snabbare när som helst. På så sätt kan du snabbt 
justera markfrigången, t.ex. i ojämn terräng.

15 Batteri och laddare
SÄKERHETSMEDDELANDE
Var noga med att läsa och följa alla säkerhets- 
och riskvarningar. („4.4 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.

15.1 Laddning av batteriet

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

Vi rekommenderar att batteriet laddas efter varje 
användning av drivaggregatet. Om batteriet är helt 
urladdat ska du ladda det omedelbart.

Ladda batteriet före varje användning. Kontrollera 
batteriets laddningsnivå före varje resa. Om 
batteriet är helt urladdat under resan är vidare färd 
endast möjlig manuellt genom att driva rullstolens 
hjul.

Slå på batteriet endast vid användning. Stäng 
av batteriet omedelbart när du stänger av 
drivaggregatet.

15.2 Modellserie Lipo Lomo
15.2.1 Utrustning
Som standard är en Lipo Lomo utrustad med ett 
underhållsfritt litiumjonbatteri. Eftersom batteriet 
inte har någon minneseffekt kan du utan tvekan 
ladda batteriet på vilken laddningsnivå som helst. 
Du behöver inte ladda batteriet helt och hållet innan 
du laddar det. Batteriet har en säkring vid en punkt 
som beror på produktionsdatumet. Nya säkringar 
kan erhållas från oss.

15.2.2 Montering av batteriet
Batteriet fästs på ramen med ett fäste och säkras 
med ett lås. Du kan ta bort batteriet från hållaren 
för att ladda, byta eller transportera det. För att 
göra detta vrider du nyckeln moturs. Skjut av 
batteriet från hållaren på sidan av låset. 

När du har fäst batteriet låser du låset igen genom 
att vrida nyckeln medurs. Ta bort nyckeln och 
förvara den på ett säkert sätt för att förhindra att 
låset öppnas under körning.
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Fig. 45: Montering av batteriet

16 Reparation, rengöring och 
underhåll

Underhåll din handcykel eller din drivaggregat 
regelbundet. Din säkerhet beror i hög grad på 
handcykelns eller drivaggregatets skick, särskilt 
bromsarnas skick. Handcykelns livslängd förlängs 
avsevärt genom underhåll och skötsel. För 
detaljerade anvisningar för standardkomponenter 
använder du respektive tillverkares instruktioner 
på Internet. Professionellt underhåll kan utföras 
av oss eller din återförsäljare. Vi rekommenderar 
professionellt underhåll vartannat år. Ett 
underhållsprotokoll.finns.på.vår.webbplats..För.
justering av många handcykelkomponenter kan du 
också besöka en specialiserad cykelaffär.

16.1 Rengöring och skötsel
Rengör din handbike med varmt friskt vatten och 
en svamp. För envis smuts rekommenderar vi även 
Sonax® Bike Cleaner (Stricker artikelnr 873027-
0). Om du använder handcykeln i närheten av 
havet eller på stranden ska du rengöra enheten 
regelbundet med mycket färskvatten för att 
undvika korrosion.

VARNING
Undvik att rengöra handcykeln eller den elektriska 
delarna.med.högt.vattentryck..Det.finns.en.risk.att.
vatten tränger in i kontroll- och manöverenheten. 
Dessa kan förstöras till följd av detta.

Efter rengöringen ska du spraya handcykelns ram 
och skruvarna med skötselolja. Detta förhindrar 
ytterligare korrosion. Vi rekommenderar Sonax® 
SX 90 PLUS multifunktionsolja eller WD40.

VARNING
Spraya inte oljan på bromsar eller fälgar och 
spraya inte på gummidetaljer.

Tryckknappen, displayen och batteriet får endast 
torkas av med en fuktig (inte våt) trasa. Drivhjulet 
kan rengöras med en mjuk svamp eller borste.

16.2 Lufttryck i drivhjulet
Kontrollera lufttrycket i handcykelns eller den 
elektriska drivaggregatet och rullstolens däck. 
Lufttrycket i däcken ska vara cirka 3-4 bar. För 
exakta maxvärden hänvisas till märkning på 
respektive däck.

Vid körning på lösa underlag eller lutningar 
rekommenderar vi att lufttrycket i drivhjulet 
minskas till cirka 2 bar. Detta ökar däckets 
kontaktyta och förbättrar greppet.

UTRUSTNINGSANVISNING
Om du regelbundet använder din handcykel under 
förhållanden som löst underlag eller lutningar kan 
det vara tillrådligt att använda andra däck. Du får 
gärna kontakta oss om detta.

16.3 Lyftlåssanordning 
Smörj regelbundet spärrspåret, stiftet, 
spärrklaffens glidande gångjärnshål och 
spiralfjädern som sitter i spärrklaffen med 
sprayolja.

16.4 Automatisk lyftlås
Smörj regelbundet gängan, koniska brickan och 
koniska hylsan på kulhandtagsmuttrarna med fett.

16.5 V-Brake
16.5.1 Justeringar
Full bromsprestanda kan endast uppnås med 
korrekt inställda bromsar. Var därför uppmärksam 
på följande punkter vid justeringen:

• Med korrekt justerade bromsar ska 
bromsbeläggen ha ett litet avstånd (1,5-2,0 mm) 
till fälgen. Ju större avståndet är, desto sämre 
blir bromseffekten och du behöver betydligt 
mer kraft för att bromsa.
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• Rikta in bromsbacken nästan parallellt med 
fälgen. När du bromsar ska bromsskon ha full 
kontakt med fälgen. Se till att den främre delen 
av bromsskon rör fälgen först. När den främre 
delen bara nuddar fälgen kan den bakre delen 
fortfarande ha 0,5 mm spelrum. En vanlig orsak 
till att bromsarna gnisslar är dålig justering av 
bromsbackarna.

• Med korrekt justerade bromsar ska 
bromsskorna.vara.centrerade.på.fälgflanken..
Om du har monterat bromsbackarna för lågt 
kan.de.glida.av.fälgflanken.och.fastna.i.ekrarna..
Om bromsklossarna är monterade för högt kan 
däcket skadas av bromsklossarna.

• Se till att bromsarmarna är rätt placerade för 
att uppnå bästa möjliga bromsprestanda. När 
bromsklossarna är i kontakt med fälgen ska 
bromsarmarna vara vertikala. Använd brickor av 
olika tjocklek för att uppnå rätt inriktning.

Fig. 46: Justeringar V-broms

• Om bromsen fungerar ojämnt, kontrollera 
finjusteringen..För.att.göra.detta.justerar.du.
2 mm insexskruven på bromsarmarna. Vrid 
skruvarna medurs för att öka bromsklossens 
avstånd från fälgen. Vrid moturs för att minska 
avståndet. Justera bromsarna så att båda 
sidorna har samma avstånd till fälgen.

16.5.2 Underhåll
Se till att kontrollera bromsarna regelbundet. 
Endast då kan du lita på bromsarnas funktion 
och komma till ett säkert stopp även i farliga 
situationer.

Var uppmärksam på följande punkter när du 
kontrollerar bromsarna:

• Är bromsbackarna i gott skick?

• Rengör försiktigt bromsbacken då och då 
med sandpapper eller en stålborste.

• Byt ut slitna bromsbelägg.

• Har bromsbackarna rätt inriktning mot fälgen 
.Justering“)

• Har bromsbackarna rätt avstånd till fälgen? 
.Justering“)

• Är bromskablarna oskadade?

• Kontrollera alla ställen där bromskablarna 
kommer i kontakt med ramen.

• Om.enskilda.fibrer.i.en.bromskabel.är.
skadade, byt ut bromskabeln omedelbart.

• Dra åt bromskabelns fästskruvar 
regelbundet.

• De generellt efter ca 8000-10000 km alla 
bromskablar och ytterskal.

16.5.3 Gnisslande bromsar
Gnisslande bromsar kan ha olika orsaker. I grund 
och botten är det en resonanseffekt till följd av 
vibrationer. På grund av de olika möjliga orsakerna 
kan.du.behöva.prova.flera.åtgärder.för.att.eliminera.
orsaken. Följande åtgärder kan hjälpa till att 
eliminera problemet.

• Justera bromsbacken något högre eller lägre än 
fälgflanken.

• Korta eller slipa bromsbeläggen lite för att göra 
bromsytan lite plattare.

• Slipa.fälgflankerna.lite.med.fint.sandpapper.

Om dessa åtgärder inte ger någon 
effekt, prova bromsbelägg från en annan 
bromsbeläggstillverkare eller installera en 
bromsförstärkare.

16.5.4 Otillräcklig bromskraft
Kontrollera först inställningen av bromsarna. 
Bromslinornas dragning kan också ha en negativ 
inverkan på bromsprestanda. Alltför snäva radier 
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leder till onödigt höga handkrafter på grund av 
friktion i bromskabeln. Yttre mantlar som är för 
generöst förlagda har samma effekt. Korroderade 
bromskablar försämrar också bromsprestanda och 
bör bytas ut.

16.5.5 Byte av bromsbelägg
Om det rör sig om en bromsback med 
utbytbart bromsbelägg, dra ut stiftstiftet ur 
bromsbacken med hjälp av en kombinationstång. 
Bromsbelägget kan nu dras av. Använd vid behov 
en kombinationstång för detta om bromsbelägget 
sitter mycket hårt. Om bromsbelägget i bromsskon 
inte kan bytas ut, byt ut hela bromsskon.

16.6 Skivbroms
16.6.1 Montering
Överlåt monteringen av skivbromskomponenterna 
till.kvalificerad.personal.med.lämplig.kunskap.
och lämpliga verktyg. Felaktig montering utgör en 
stor säkerhetsrisk och kan leda till olyckor med 
allvarliga personskador.

16.6.2 Inkörning
För att uppnå högsta möjliga bromskraft hos 
skivbromsarna måste du köra in dem. För att göra 
detta ska du utföra cirka 30-40 inbromsningar. 
Under inkörningsperioden kan skivbromsarna 
orsaka ljud.

16.6.3 Underhåll
Rengör bromsskivan och bromsbeläggen då och 
då.

VARNING
Använd inte rengöringsmedel för skivbromsar. 
Rengör endast skivbromsarna med sprit.

16.6.4 Byte av bromsbelägg
På grund av slitage, föroreningar och skador måste 
bromsbeläggen bytas ut då och då. Byt ut dem 
med hjälp av följande anvisningar.

• Ta bort hjulet.
• Använd en 2 mm insexnyckel för att lossa 

skruven. (Fig. 47).

Fig. 47: Lossa den 2 mm långa skruven

• Använd en 5 mm insexnyckel och vrid den 
inre bromsbackjusteraren moturs tills en av 
ingreppstrådarna är synlig. (Fig. 48).
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Fig. 48: Lossa 5 mm bromsbackens justerare

• Använd en plattång och ta först bort den yttre 
bromsbacken som är vänd bort från hjulet. 
För.att.göra.detta.drar.du.först.fliken.i.mitten.
av bromsbackens basplatta till bromskålens 
centrum och drar sedan ut den. Bromsbacken 
hålls på plats magnetiskt.

ANMÄRKNING
Du kan bara ta bort bromsbackarna om du först 
tar bort den yttre bromsbacken.

• Upprepa ovanstående steg för den inre 
bromsbacken som är vänd mot hjulet.

ANMÄRKNING
De inre och yttre bromsbackarna är identiska.

• Montera först den nya inre bromsbacken 
med.hjälp.av.en.flatbladig.tång..Pressa.in.
bromsskorna i mitten av skobasplattan med 
hjälp.av.fliken..Vinkla.bromsbacken.något.tills.
den magnetiska kraften drar den på plats.

• MEDDELANDE OM GARANTI OCH ANSVAR
• Montera hjulet igen.

• Justera den inre bromsbackjusteraren till rätt 
avstånd med hjälp av en 5 mm insexnyckel.

• Dra slutligen åt den 2 mm långa skruven igen.

17 Transport
MODELL ANMÄRKNING LIPO LOMO 
PICO
I transportskick passar drivaggregatet i vår 
praktiska transportväska.

För att fälla ihop styret lossar du styrskruven LS 
helt och hållet. Nu kan du fälla ner de två halvorna 
av styret. Lossa spaken HS och justera styrets 
höjd helt och hållet.

17.1 Transport av batterier

HINWEIS
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.

Vissa batterier från R&E Stricker GmbH är lämpliga 
för.flygresor.enligt.IATA:s.riktlinjer.(från.och.med.
2020). Energin i dessa batterier är 300 Wh. Du 
hittar de senaste riktlinjerna på vår webbplats 
www.stricker-handbikes.de eller på IATA:s 
webbplats. Vi rekommenderar att du tar med dig 
föreskrifterna.till.flygplatsen,.antingen.utskrivna.
eller digitalt på din smartphone eller surfplatta. 
Se.till.att.kontakta.ditt.flygbolag.när.du.planerar.
din.resa..Alla.flygbolag.följer.inte.IATA:s.riktlinjer.
i sina transportbestämmelser. Dessutom kan det, 
beroende.på.flygbolaget,.vara.nödvändigt.att.du.
registrerar batteritransporten när du bokar biljetten 
eller innan resan börjar. Flygbolaget kan vägra att 
transportera ett batteri om du inte också har med 
dig ett drivaggregat. Kontrollera i stor utsträckning 
med.ditt.flygbolag.
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VARNING
Som allmän regel får defekta batterier inte tas 
med.på.en.flygning.

17.2  Transport i fordon
Transportera alltid handcykeln endast när den är 
frånkopplad. Vid behov lossar du fäststativet från 
handcykeln. Säkra alla enskilda delar mot att glida.

Batterierna kan transporteras i vilket läge som 
helst eftersom de är läckagesäkra batterier. 
Använd endast bilen för att transportera batteriet, 
inte för att lagra eller förvara det. 

17.3 Transport med flygplan
Om.du.tar.med.dig.din.handcykel.på.flyget.
rekommenderar vi att du lindar in handcykeln med 
förpackningsfilm.(liknande.plastfolie)..Särskilt.
vevpartiet och ramen bör vara väl insvepta och 
på så sätt skyddas mot repor i lacken och skador 
på de mekaniska delarna. Alternativt kan du få 
handcykeln.insvept.med.sträckfilm.på.flygplatsen.

ANMÄRKNING
Undvik att klistra paketband på handbiken, 
eftersom klisterrester är svåra att ta bort.

18 Återanvändning
Om Handcykeln eller drivaggregatet tillhandahölls 
till dig av din Region/kommun och du inte längre 
behöver den, ska du kontakta din Region/kommun 
eller din återförsäljare av medicinsk utrustning. Din 
påhängsprodukt kan då återanvändas på ett enkelt 
och ekonomiskt sätt. Före varje återanvändning 
måste.underhåll.och.desinficering.av.den.elektriska.
produkten utföras.

Före återanvändning ska du noggrant 
torka av och spraydesinfektera alla ytor på 
drivaggregatet..Använd.ett.flytande.alkoholbaserat.
desinfektionsmedel som är lämpligt för 
medicinska produkter och medicinsk utrustning. 
Följ tillverkarens bruksanvisning för det 
desinfektionsmedel du använder.

19 Bortskaffande och 
återvinning

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

Släng inte batterier, laddare och elektriska 
komponenter från ditt drivaggregat i 
hushållsavfallet. I enlighet med gällande EU-direktiv 
ska elektriska apparater och batterier samlas in 
separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. 

Släng alla andra komponenter i din handcykel 
enligt bestämmelserna i din region på lämpliga 
insamlingsplatser eller i hushållsavfallet (papper, 
kartong, plastförpackningar).

20 Material som används
I följande avsnitt beskrivs de material som 
används för drivaggregatet eller handcykeln, med 
information om hur man gör sig av med eller 
återvinner anordningen och förpackningen.

Dessutom kan särskilda lokala bestämmelser gälla 
för bortskaffande eller återvinning; dessa måste 
följas när du gör dig av med ditt drivaggregat 
eller handcykel. (Detta kan inkludera rengöring 
eller dekontaminering av dragkraftsenheten eller 
handcykeln före bortskaffande).

Aluminium: slangar, skydd, fälg, handtag.

Stål: bultar, ram.

Rostfritt stål: skruvar, ekrar

Plast: handtag, pluggar, display, laddare, hölje, 
vridgas, tumgas, fälgband.

Gummi: däck, innerslang

Förpackning: Förpackning: Kartong: Förpackning 
av kartong 

Batteri: Litiumjonbatteri (farligt material)

21 Garanti och garantier
ANMÄRKNING
Informationen om garanti och garantier är hämtad 
från våra allmänna villkor (från och med den 
5 maj 2021). Dessa kan läsas i sin helhet på 
webbadressen https://stricker-handbikes.de/en/
general-business-terms.

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 
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tillbaka till oss. Ändringar eller reparationer 
som utförs av kunden eller en tredje part 
utan vårt förhandsgodkännande upphäver 
garantiförpliktelsen.

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

22 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.
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A Förteckning över vridmoment
S1L/S1R 30Nm

S2L/S2R 30Nm

S3L/S3R 30Nm

S4L/S4R 28 Nm

S5L/S5R 10 Nm

SL 30Nm

Mutter för kulhandtag/tetra-galler-mutter 6- 8 Nm

Bromsbelägg V-brake 8Nm

Bromsbromskål skivbroms 10 Nm

B Tekniska data Lipo Lomo

Dragkraftsanordning
Hjul 12“, 
16“, 20“

Transportvikt* i kg från 12

Ytterligare vikter i kg  5, 10, 
15 Tillval (standard för Tetra T3)

Motoreffekt i W 250, 
350

Hastighet** i km/h 6 (15 
Tillfälligt tillgänglig 

Parkeringsbroms 
Skivbroms

V-broms på handtaget

Batteri
Typ 
Litiumjoner 

Spänning i V 36

Laddning i Ah 14, 
8,3

Effekt i W 504, 
300

Vikt i kg 2,5 
2,0

Lampan LED 36 
V

Bakljus LED 
batteridriven

Valfri utrustning
Ytterligare batterier 2x på 
gaffeln

Parkeringsbroms 
V-broms på ramen

Skivbroms 
hydraulisk

C Tekniska data Lipo Lomo 
Pico

Dragkraftsanordning
Totalvikt i kg från 
14,5

Transportvikt* i kg från 9,5

Motoreffekt i W 350

Hastighet** i km/h  6 (15 
Tillfälligt tillgänglig)

Parkeringsbroms 
Skivbroms (Bromshandtag på styret)

Skivbroms  
Bromshandtag på styret

Lampan LED 36 
V

Bakljus LED 
batteridriven

Display
Display,Laddningstillstånd, antal laddningscykler, 
batteritemperatur, hastighet.

Batteri
Typ 
Litiumjoner

Spänning i V 36

Laddning i Ah  8,3

Effekt i W 300

Vikt i kg 2,0

Laddningsspänning i V 36

Laddningsström i A 1,4
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D Tekniska data Crossbike

Dragkraftsanordning
Hjul 16”,20”

Gesamtgewicht in kg från 25

Transportvikt* i kg från 20

Motoreffekt i W 1500, 
2000

Hastighet** i km/h  6,15

Parkeringsbroms 
Skivbroms (Bromshandtag på styret)

Bromshandtag på styret

Lampan LED 48 
V

Bakljus LED 
batteridriven

Display
Display, laddningsstatus, assistansnivå, 
batterispänning och kapacitet, hastighet, 
återhämtning.

Batteri
Typ 
Litiumjoner

Spänning i V 48

Laddning i Ah  13,17

Vikt i kg 4

Laddningsspänning i V 48

Laddningsström i A 2

Laddningstid i h ~ 6,5

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

(**) Den maximala hastigheten på 10 km/h som 
föreskrivs av den lagstadgade regionen kan 
endast ändras av Stricker med hjälp av speciell 
tillverkarprogramvara och datakablar.
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