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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!

3 Modellbeteckning Lipo Smart och Neodrives
VARNING
Om du har fått denna allmänna bruksanvisning för en handcykel av modellserien Lipo Smart eller 
Neodrives, ska du läsa både denna allmänna bruksanvisning och den extra bruksanvisning som levereras 
med respektive modellserie.

Det är absolut nödvändigt att du överlämnar denna bruksanvisning till varje kund när du överlämnar 
handcykeln och uttryckligen uppmärksammar kunden på säkerhets- och faroanvisningarna.
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4 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.

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 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.

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

5.1.1 Tillåten hastighet
Se till att följa de rättsliga bestämmelserna i det 
land där du använder handcykeln. Handcykeln 
är godkänd för en högsta hastighet på 25 km/h. 
I branta lutningar bör du endast köra med en 
betydligt lägre hastighet för att alltid kunna bromsa 
säkert.

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

5.1.3 Användare med små barn
I barnets intresse bör du avstå från att åka 
handcykel.med.ett.barn.i.knät..Det.finns.en.stor.risk.
för skador från tandremmen eller kedjan och från 
de roterande vevarna.

5.2 Säkerhetskontroller

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

5.2.1 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!

5.2.2 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 “E Förteckning över vridmoment”.

5.2.3 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 
centrum är tillåtna. Vid behov kan du använda 
anvisningarna från “9 Koppling av handcykeln till 
rullstolen”.

Den dubbelverkande styrdämparna stöder 
rak körning framåt. Detaljerad information 
eller.inställningsanvisningar.finns.i.“11.1 
Styrdämparens funktion”.

VARNING
Ett felaktigt inställt drivhjul kan leda till olyckor på 
grund av dålig raksträcka och vibrationer.
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5.2.4 Bromsning
Kontrollera om handcykelns bromskraft är 
tillräcklig. Om så inte är fallet, kontrollera 
inställningarna för bromsarna. (“15.5 
V-Brake” & “15.6 Skivbroms”). Observera att 
väderförhållanden, vägbeläggning och vikten 
på handcykeln och föraren har ett avgörande 
inflytande.på.bromssträckan.

Se till att spärrknappen för bakåtbromsen är 
helt inkopplad. Testa även funktionen hos 
den automatiska backpedalinsatsen. (“12.1 
Bakåtbroms”).

5.2.5 Tandad rem
Kontrollera tandremmen med avseende på 
mekaniska skador och ojämnheter.

Kontrollera tandremmarnas spänning och justera 
dem vid behov. (“5.2.5 Tandad rem”).

5.3 Köranvisningar
5.3.1 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.

5.3.2 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.

5.3.3 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.

5.3.4 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 
ojämna stigar och bromsverkan. Undvik att placera 
vikt (t.ex. en ryggsäck) på rullstolens baksida. Det 
är bättre att använda en bagagehållare framtill.

VARNING
Om drivhjulet glider vid körning i nedförsbacke 
kan det vara nödvändigt att dessutom bromsa 
rullstolen.
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6 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.

7 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.

8 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.
“E Förteckning över vridmoment”. Skruvar som 
inte är ordentligt åtdragna utgör en betydande 
säkerhetsrisk och kan leda till allvarliga skador.

Fig. 1: City

Fig. 2: Standardram

http://www.stricker-handbikes.de/installationsupport
http://www.stricker-handbikes.de/installationsupport
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8.1 Uppackning av handcykeln
Handcykeln är bunden i lådan för transport. Klipp 
av banden innan du tar bort handcykeln.

För transporten tas båda handtagen bort och båda 
längsgående rören vrids uppåt. Montering och 
inställningar av delarna förklaras nedan.

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.

8.2 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.

8.3 Montering av handtag och 
vevar

Vid behov sätter du vevstakarna på plats igen och 
drar åt skruvarna med ett vridmoment på 25 Nm. 
Se till att vevstakarna på en handcykel är riktade på 
samma sätt som på en cykel.

Skruva fast de två handtagen på vevarna och 
dra åt skruvarna (SW15) med ett vridmoment på 
20-25 Nm.

8.4 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
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8.5 Koppling av handcykeln till 
rullstolen för första gången

Fig. 4: Fästes på rullstolsramen.

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. 

8.5.1 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.

8.5.2 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.

8.5.3 Rad ausrichten
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. 6).
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Fig. 6: 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.

8.6 Justering av vevpositionen
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.

I detta läge bör avståndet från de hängande 
vevstakarna till förarens lår vara ca 1-2 cm. Justera 
vid behov handcykeln plattare eller brantare för att 
uppnå rätt avstånd. (“8.2 Justering av huvudrörets 
lutning”).

Om handgreppen ligger för nära eller för långt från 
kroppen, justera klämringens längd enligt dina 
önskemål. (“8.4 Justering av spännanordningens 
längd och bredd”).

VARNING
Innan du går vidare till nästa steg ska du dra åt 
alla skruvar enligt listan i tillägget. (“E Förteckning 
över vridmoment”).

Lyft rullstolens framhjul och för därmed handcykeln 
i körläge. I detta läge kontrollerar du alla justeringar 
och gör vid behov ytterligare justeringar genom att 
upprepa de föregående stegen.

Om handtagen är för långt från kroppen eller 
rör knäna trots de gjorda justeringarna kan 
vevhöjden justeras ytterligare. (“8.6 Justering av 
vevpositionen”).

8.7 Justering av vevhöjden
Om en utökad justering av vevpartiet är nödvändig 
kan vevpartiets avstånd från framaxeln ändras. 
För att göra detta måste dock kedjan förkortas 
eller en motsvarande rem köpas och vid behov 
måste Bowden-kablarna justeras. Se förteckningen 
över möjliga längder. De angivna måtten får 
under inga omständigheter överskridas. För 
ytterligare information och beställning av lämpliga 
bandlängder står vi till ert förfogande.

City 7 med tandrem

• 84,0 cm (tandrem 2080)
• 88,0 cm (tandrem 2160)
• 92,0 cm (tandrem 2240) (Standard)
• 93,6 cm (tandrem 2272)
• 95,2 cm (tandrem 2304)
• 100,0 cm (för huvudrör 2400 och tandrem 

2400)

City 7 med kedja

• 92,0 cm standardinställning
• 83,0-95,0 cm i steg om 1,5 cm

City Kid/Ungdom med kedja

• 79,0 cm standardinställning
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• 75,0-79,0 cm i steg om 1,5 cm
• 66,0-79,0 cm genom att förkorta eller ta bort 

kedjans spännhylsa

Ultra

• 92,0 cm standardinställning
• 83,0-95,0 cm steglöst justerbar

Sport

• 92,0 cm standardinställning
• 75,0-89,0 cm steglöst justerbar

8.8 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.skaderisk.när.man.gör.
justeringar i körställning.

Fig. 7: Automatisk öppning av lyftlås

Fig. 8: 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.

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. 8).

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.
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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. 9).

Fig. 9: 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.

9 Koppling av handcykeln till 
rullstolen

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 & 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.
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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.

10 Koppla loss handcykeln 
från rullstolen

Om den är låst, lås upp den automatiska spärren. 
För att göra detta trycker du på låsklaffen i riktning 
mot klämmorna. (Fig. 8 & 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).

11 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.

11.1 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. 10).

Fig. 10: Inställning av styrdämpare

12 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.
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Kontrollera före varje körning att bromsarna 
fungerar och att bromsbeläggen inte är slitna.

12.1 Bakåtbroms

UTRUSTNINGSANVISNING
Alla handcyklar i City-modellserien, med undantag 
för City Max-modellen, har en Bakåtbroms 
installerad som standard. I alla andra modellserier 
finns.bakåtbromsen.endast.som.tillval.

Du kan koppla ur bakåtbromsen för att manövrera. 
Vrid spärrspaken 90 grader moturs så att den 
förblir i detta läge. (Fig. 11).

Fig. 11: Bromsning av bakhjul

För att slå på vriden vrider du vredet tillbaka till 
utgångsläget för att slå på. Du kan också aktivera 
den automatiska påslagningen genom att vrida 
veven framåt.

ANMÄRKNING
Före varje körning ska du se till att spärrknappen 
är helt inkopplad, testa funktionen hos den 
automatiska backpedalbrytaren och kontrollera 
bromsens funktion och bromsbeläggenas slitage.

Om backspelsbromsen används mycket kraftigt 
med veven kan backspelet låsa sig, särskilt i de 
tre snabbaste växlarna. Detta kommer att leda 
till att du får svårt att starta om igen. Vrid spaken 
för låsning av bakåtbromsen ordentligt moturs. 
Alternativt, på modeller med planetväxlar, koppla in 
backreduceringen genom att trycka på den högra 
knappen och tryck kraftfullt på coasterbromsen 
igen. Detta tar bort blockeringen och du kan starta 
normalt igen.

13 Växling
13.1 Navväxel
Växla navväxlarna under belastning eller utan 
belastning eller vid stillastående. Om du växlar 
under hög belastning kan det hända att växlingen 
blir.effektiv.först.om.du.förflyttar.veven.så.lastfritt.
som möjligt under en stund.

13.2 Spårväxel
Växla endast växelföraren under körning. Skifta 
inte växelföraren när du står stilla eller när 
vevstakarna inte rör sig. För att kedjan ska kunna 
omplaceras genom växlingsprocessen är det 
absolut nödvändigt att kedjehjulet roterar genom 
vevningen. Detta kan göras under belastning eller 
med belastningsfri vevning.

13.3 Planetväxel Mountain-Drive
Planetväxeln gör det möjligt att använda en 
bergsreduktion för körning på branta backar. I 
standarddrift.finns.växlarna.på.din.handcykel.i.
ett 1:1-förhållande. I bergsreduceringsläget är 
alla växlar reducerade med 2,5:1, vilket avsevärt 
minskar den kraft som krävs för att veva.

För att aktivera eller inaktivera bergsreduceringen 
använder du knapparna till höger eller vänster om 
vevaxeln.

Knapp intryckt till vänster: 
standardväxelförhållande 1:1.

Knapp intryckt till höger: Bergsreduktion 2,5:1

MODELLANMÄRKNING CITY MED 
NAVBROMS
Med bergsreduktionen inkopplad är det en längre 
sträcka innan bromseffekten börjar verka när 
hjulsbromsen används. För din egen säkerhet 
bör du därför växla tillbaka till det normala 
driftläget omedelbart efter att du har bemästrat 
en lutning. Om du ändå måste bromsa med 
backreduceringen aktiverad, planera för det extra 
avståndet fram till bromsningen. Dessutom kan 
du också använda handbromsen till hjälp.
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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.

Fig. 12: 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.

Fig. 13: Snabbjustering

15 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.
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15.1 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.

15.2 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.

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

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

15.5 V-Brake
15.5.1 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.

• 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.
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Fig. 14: 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.

15.5.2 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?
• 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.

15.5.3 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.

15.5.4 Otillräcklig bromskraft
Kontrollera först inställningen av bromsarna. 
Bromslinornas dragning kan också ha en negativ 
inverkan på bromsprestanda. Alltför snäva radier 
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.

15.5.5 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.

15.6 Skivbroms
15.6.1 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.
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15.6.2 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.

15.6.3 Underhåll
Rengör bromsskivan och bromsbeläggen då och 
då.

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

15.6.4 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. 15).

Fig. 15: Lossa den 2 mm långa skruven

• Använd en 5 mm insexnyckel och vrid den 
inre bromsbackjusteraren moturs tills en av 
ingreppstrådarna är synlig. (Fig. 16).

Fig. 16: 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.
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• 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.

15.7 Tandremssystem
Remmen behöver inte smörjas.

För att kontrollera spänningen trycker du ihop 
de båda remsträngarna i mitten av tandremmen 
med.tummen.och.pekfingret..Strängarna.får.inte.
ge sig mer än 1-2 cm. Justera tandremmen om 
det behövs. Om spänningen är otillräcklig kan 
tandremmen hoppa.

För att spänna tandremmen lossar du klämskruven 
i den övre änden av styrlagerröret. Vrid 
klämskruven tills du har ställt in önskad spänning. 
Dra sedan åt klämskruven med ett vridmoment på 
30 Nm.

VARNING
Dra endast åt skruven med det angivna 
vridmomentet. Om du drar åt skruven med ett 
större.vridmoment.finns.det.risk.för.skador.

MODELLBESKRIVNING CITY 
COMPACT
Det.finns.ingen.anordning.för.att.spänna.remmen.
på modellen City Compact. Lossa höjdjusteringen 
av vikningsenheten. Dra vevenheten uppåt tills 
remspänningen är tillräcklig. Håll vevenheten på 
plats och dra åt vikenhetens höjdjustering igen.

15.8 Kedjedrift
Rengör kedjan då och då och smörj kedjan lätt med 
kedjesmörjningsspray.

Om du är bekant med att justera bakre 
växelföraren, kontrollera justeringen och justera 
om nödvändigt. Be annars din återförsäljare eller 
cykelaffär att serva bakre föraren. Detaljerade 
instruktioner.för.din.bakre.växelförae.finns.
vanligtvis på Internet på respektive tillverkares 
webbplats.

Inställning av växelförare

För att ställa in växelförare ska du först kontrollera 
vilken bakre växelförare som är installerad på din 
handcykel. Principen för inställning av en växlar 
är.likadan.för.de.flesta.växelförare..På.Internet.
hittar du instruktioner för justering av växlar på 
respektive tillverkares webbplatser.

I SRAM Gripshift-utrustningen (modellserierna 
Ultra, Lipo Smart, Neodrives) justeras växelkabeln 
via en hylsa på greppet. För att justera lossar du 
låsmuttern (SW 10), vrider hylsan till önskat läge 
och.fixerar.sedan.hylsan.igen.med.låsmuttern.

Fig. 17: Justering av Gripshift-växel

15.8.1 Inställning av navväxlar
För att kontrollera navväxlarna ska du först 
kontrollera vilken bakre växel som är installerad på 
din handcykel.

I SRAM DualDrive-utrustningen ställer du om 
tummen till körläge “Standard” / växelläge “2”. 
(Fig. 18). Kontrollera sedan om markeringarna i 
klickboxfönstret stämmer överens. (Fig. 19). Om 
så inte är fallet rekommenderar vi att du låter din 
återförsäljare eller ditt fackhandelsföretag justera 
navet.
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Fig. 18: Inställning av tumskrubb

Fig. 19: Kontrollera markeringarna i klickboxen

15.9 Planetväxel Mountain-Drive
Planetväxeln levereras från fabrik med permanent 
smörjning.av.MoS2-flytfett..Detta.fungerar.mycket.
effektivt.i.flera.tusen.kilometer..För.frekventa.förare.
kan det ändå vara nödvändigt att komplettera 
smörjningen en eller två gånger per år.

För att göra detta lossar du skruven (slitsad eller 
sexkantig, beroende på modell) på växellådans 
framsida. Fyll på med några droppar cykelolja, 1 
ml.från.originalflaskan.med.MoS2.eller.en.kort.dos.
smörjspray.

ANMÄRKNING
För att minimera friktionen fungerar planetväxelns 
tätning endast med ett lågt kontakttryck. Detta är 
inte tillräckligt för att behålla ett oljebad. Om du 
tillsätter för mycket smörjmedel kan detta leda till 
läckage. Funktionellt sett har detta ingen effekt. 
Var dock uppmärksam på detta under transport, 
särskilt.i.en.bil.eller.ett.flygplan.

16 Transport
16.1 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.

16.2 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.

17 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.
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18 Bortskaffande och 
återvinning

Handcykeln, tillbehören och förpackningen ska 
återvinnas på ett miljövänligt sätt.

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).

19 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)

20 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 
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.

21 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.

https://stricker-handbikes.de/en/general-business-terms.
https://stricker-handbikes.de/en/general-business-terms.
https://stricker-handbikes.de/en/general-business-terms.
https://stricker-handbikes.de/en/general-business-terms.
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A Tekniska data City

Elektriskt drivaggregat
Vikt från 12 kg

Hjul 16“, 20“, 24“

Driftsbroms Hjulbroms i navet

Parkeringsbroms V-broms

B Tekniska data City Max

Elektriskt drivaggregat
Vikt från 15 kg

Hjul 20“, 24“

Driftsbroms V-broms och skivbroms på handtaget

Parkeringsbroms V-broms

Växelspak 24 växlar (8-växlad kedja nedåt, 3-växlad kedja uppåt)
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C Tekniska data Ultra

Elektriskt drivaggregat
Vikt från 12 kg

Hjul 20“

Driftsbroms V-broms och skivbroms på handtaget

Parkeringsbroms V-broms

Växelspak 24 växlar (8 växlar i navet, 3 växlar i kedjan)

D Tekniska data Sport

Elektriskt drivaggregat
Vikt från 12,5 kg

Hjul 20“, 24“, 26“

Driftsbroms V-broms och skivbroms på handtaget

Parkeringsbroms V-broms 

Växelspak 24 växlar (3-växlat nav, 8-växlad kedja nedåt, 3-växlad kedja 
uppåt)
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E Förteckning över vridmoment
S1L/S1R 30 Nm S. 7

S2L/S2R 30 Nm S. 8

S3L/S3R 30 Nm S. 7

SL 30 Nm S. 10

Mutter för kulhandtag/tetra-galler-mutter 6-8 Nm S. 11

Bromsbelägg V-brake 8 Nm

Bromsbromskål skivbroms 10 Nm

Handtag på vev 20 Nm S. 7
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Technical data 
Wheel circumference, 
Default wheel circumference, 
Battery type, 
Battery life (1 hr/day), 
Operating temperature, 
Energy saving mode, 
Wake-up, 

Warning 

10-3999mm 
2155 mm 
CR2032 
approx. 1 year 

-10 °C-60° C 
after 5 min. inactivity 
via push - button or signal input 

Da not expose the bicycle computer to direct sunlight when not in use. 
Da not open the bicycle computer, sensor or magnet. 
Da not occupy yourself excessively with the computer when riding. 
Check the position of the sensor and magnet at regular intervals. 

lnstructions for use 1.Wheel Sensor 
2.Current Speed Comparison with 

Average Speed 
3. Mode Symbol 
4. Current Speed 
5. Speed Unit 
6. Sub - Display 
7. Mode button 
8. Reset button 
9. SET button (on Back) 
10. AC button (on Back) 

Functional Data 

Current Speed ATM OST AVS 
0 - 199 KM/H (Trip Time) (Trip Distance) {Average Speed) 
0 - 199 M/H 0:00:00 - 9:59:59 0.00- 999.99 0- 199 KM/H 

0-199 M/H 
MAX 
(Max. Speed) 
0 - 199 KM/H 
0-199 M/H 

��ICICIB 
� IOCI� 
�8:88:88 

1. cnl

ODO 
{Total Distance) 
0.0 - 9999.9 
10000 - 99999 

Clock 
0:00 - 23:59 (KM/H) 
12:00- 11:59 (M/H) 

cffCD Current Speed slower than 40 km/h 
<Df<D Current Speed faster than 40 km/h 
.:. Current Speed faster than Average Speed 

Current Speed slower than Average Speed 

Energy Saving Mode 
When the unit doesn't receive signal for 5 minutes, 
it will go to energy saving mode. 

1. The Receiver main unit has to sei up again after battery replacement. 
2. Battery of the Receiver main unit should be replaced when the receiver is 

weak and LCD segment becomes dim. 
3. Manual Wake Up - In energy saving mode, by pressing any key, the receiver 

main unit will wake up and go to operating mode. 
4. Auto Wake Up - In energy saving mode, Receiver Main unit will enter into 

operating mode when the bike is moving again. 
5. Wheel Size Calculation: 3.14(rr) or 22/7 X Wheel Diameter. 
6. This product will not display appropriately when exceeding the Working 

Temperature range. Slow response or black LCD at lower or higher temperature 
may happen respectively. 

, Tlre clrcumference Setting 
�(t) nn1 When the battery is installed, in the ATM mode, press 

LI•- the "SET" button for 2 seconds, it will go into Wheel 
ll:[l ll:[J n Size Setting mode. 

! 

GJ 
! 

C: 
i1.(t) nn 

Ll-
?3:IB 
! 

1. X'.f:sl

Enter the tire circumference 

Enter the tire circumference of your bicycle. The wheel 
diameter data can refer to the sheet of the last page. 
Press the "RESET" button to increase the value. Press 
the "MODE" button to choose the following digits. 

Speed Unit Setting 
lt will go into speed unit setting mode after Tire 
circumference setting. Press the "RESET" button to 
choose KM/H or M/H. Press the "SET" button (on the 
back) to complete setting. 

Clock Setting 
Press the "SET" button for 2 seconds in the clock 
mode to go into clock setting mode. 

Enter the time 

Press the "RESET" button to increase the value. 
Press the "MODE" button to choose the following 
digits. Press "SET" button to complete the time 
setting. 

ri,.(t) nfll ODO Setting 

Ll- Press the "SET" button for 2 seconds in the ODO 

� --[J_.ll�I
mode to go into ODO setting mode. 

! 
Enter the ODO data 

Press the "RESET" button to increases the value. 
, t(n n r, n Press the "MODE" button to move to the next digi

_
t. 

""""• • .µ u u u Press the "SET" button to complete the ODO setting. 

l(t) nnl Resetting data 

LI•- Press the "RESET" button for 2 sec in operating 
, 1 n. mode. The data of ATM, OST, AVS and MAX will B, 1 u· l/ 9 return to zero (except ODO and clock). Press the 

"AC" button to reset all function if you need. 

�� 

rß.(t) 

r,n 
1.1!!. 

.E 

r,n 
1.1!!. 

? 155 

lf ATM exceeds approximately 9:59:59 or OST 
exceeds 999.99KM/H, .E (Error) is displayed as 
the AVS mode, please reset data. 

Show lire circumference 
Press the "Reset" and "Mode" button in operating 
mode. The Tire circumference will be displayed. 

Installation 

[fil Parts List
1 

1. Bicycle computer 

Q2. Bracket with sensor 
3. cable tie X 4 
4. Magnet 
5. Battery (CR2032) 

4Q 

b 
rn:J Installation of Bracket

The Bracket can be installed on the handlebar or stem. 

(m Insert Battery

Insert the battery with the + terminal at the top. 
Close the balle� oompartmeot osiog 

� 

Q) Q)

Bicycle computer contact point. 

� 

�� 

fl lnstall / remove the Bicycle computer
The bicycle computer is secured by turning it in a clockwise direction. 
To remove the bicycle computer, turn it in an anticlockwise direction. 

2. 'Click' 

'"'�� � 
y Ro-�y 

Installation 

rnJ lnstall the speed sensor and magnet

1. The speed sensor should be mounted on the same side of the 
fork as the holder is on the handlebar. 

2. lnstall the magnet to the wheel spoke. 

3. Distance between magnet and speed sensor 
should be within 5mm. 

How to measure the exact wheel size 

Aaor B�m 
� 

mmx3.14 

fi�-ws(mm) 

Tire size L(mm) Tire size L(mm) 
12x1.75 935 26x1-1/8 1970 

Tire size 
650x23C 

14x1.50 1020 26x1-3/8 � 2068 650x25C 26x1 (571) 
14x1 .75 1055 26x1-1/2 2100 650x35A 
16x1.50 1185 26x1 .40 2005 650x38A 
16x1.75 1195 26x1 .50 2010 650x38B 
18x1.50 1340 26x1 .75 2023 700x18C -
18x1 .75 1350 26x1 .95 2050 700x19C - ·-
20x1 .75 1515 26x2.00 - 2055 700x20C -
20x1-3/8 1615 26x2.10 2068 700x23C 
122x1-3/8 1770 26x2.125 2070 700x25C 
22x1-1/2 1785 26x2.35 2083 700x28C 
24x1 1753 26x3.00 2170 700x30C 
24x3/4 Tubular 1785 27x1 2145 700x32C 
24x1-1/8 1795 27x1-1/8 2155 700C Tubular 
24x1-1/4 1905 27x1-1/4 2161 700x35C 
24x1 .75 1890 27x1-3/8 2169 700x38C 
24x2.00 1925 27.5x1.50 2079 700x40C 
24x2.125 1965 27.5x1.95 2090 29x1.75 
25x7/8 1920 27.5x2.1 2148 29x1.95 
26x1 (59) 1913 27.5x2.25 2182 29x2.00 
26x1 (65) 1952 650C Tubular 26x7/8 1920 29x2.1 
26x1 .25 1950 650x20C 1938 29x2.3 

L(mm) 
1944 
1952 
2090 
2125 
2105 
2070 
2080 
2086 
2096 
2105 
2136 
2146 
2155 
2130 
2168 
2180 
2200 
2248 
2275 
2280 
2288 
2326 
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Manuella handbikes

Bilaga

Technical data 
Wheel circumference, 
Default wheel circumference, 
Battery type, 
Battery life (1 hr/day), 
Operating temperature, 
Energy saving mode, 
Wake-up, 

Warning 

10-3999mm 
2155 mm 
CR2032 
approx. 1 year 

-10 °C-60° C 
after 5 min. inactivity 
via push - button or signal input 

Da not expose the bicycle computer to direct sunlight when not in use. 
Da not open the bicycle computer, sensor or magnet. 
Da not occupy yourself excessively with the computer when riding. 
Check the position of the sensor and magnet at regular intervals. 

lnstructions for use 1.Wheel Sensor 
2.Current Speed Comparison with 

Average Speed 
3. Mode Symbol 
4. Current Speed 
5. Speed Unit 
6. Sub - Display 
7. Mode button 
8. Reset button 
9. SET button (on Back) 
10. AC button (on Back) 

Functional Data 

Current Speed ATM OST AVS 
0 - 199 KM/H (Trip Time) (Trip Distance) {Average Speed) 
0 - 199 M/H 0:00:00 - 9:59:59 0.00- 999.99 0- 199 KM/H 

0-199 M/H 
MAX 
(Max. Speed) 
0 - 199 KM/H 
0-199 M/H 

��ICICIB 
� IOCI� 
�8:88:88 

1. cnl

ODO 
{Total Distance) 
0.0 - 9999.9 
10000 - 99999 

Clock 
0:00 - 23:59 (KM/H) 
12:00- 11:59 (M/H) 

cffCD Current Speed slower than 40 km/h 
<Df<D Current Speed faster than 40 km/h 
.:. Current Speed faster than Average Speed 

Current Speed slower than Average Speed 

Energy Saving Mode 
When the unit doesn't receive signal for 5 minutes, 
it will go to energy saving mode. 

1. The Receiver main unit has to sei up again after battery replacement. 
2. Battery of the Receiver main unit should be replaced when the receiver is 

weak and LCD segment becomes dim. 
3. Manual Wake Up - In energy saving mode, by pressing any key, the receiver 

main unit will wake up and go to operating mode. 
4. Auto Wake Up - In energy saving mode, Receiver Main unit will enter into 

operating mode when the bike is moving again. 
5. Wheel Size Calculation: 3.14(rr) or 22/7 X Wheel Diameter. 
6. This product will not display appropriately when exceeding the Working 

Temperature range. Slow response or black LCD at lower or higher temperature 
may happen respectively. 

, Tlre clrcumference Setting 
�(t) nn1 When the battery is installed, in the ATM mode, press 

LI•- the "SET" button for 2 seconds, it will go into Wheel 
ll:[l ll:[J n Size Setting mode. 

! 

GJ 
! 

C: 
i1.(t) nn 

Ll-
?3:IB 
! 

1. X'.f:sl

Enter the tire circumference 

Enter the tire circumference of your bicycle. The wheel 
diameter data can refer to the sheet of the last page. 
Press the "RESET" button to increase the value. Press 
the "MODE" button to choose the following digits. 

Speed Unit Setting 
lt will go into speed unit setting mode after Tire 
circumference setting. Press the "RESET" button to 
choose KM/H or M/H. Press the "SET" button (on the 
back) to complete setting. 

Clock Setting 
Press the "SET" button for 2 seconds in the clock 
mode to go into clock setting mode. 

Enter the time 

Press the "RESET" button to increase the value. 
Press the "MODE" button to choose the following 
digits. Press "SET" button to complete the time 
setting. 

ri,.(t) nfll ODO Setting 

Ll- Press the "SET" button for 2 seconds in the ODO 

� --[J_.ll�I
mode to go into ODO setting mode. 

! 
Enter the ODO data 

Press the "RESET" button to increases the value. 
, t(n n r, n Press the "MODE" button to move to the next digi

_
t. 

""""• • .µ u u u Press the "SET" button to complete the ODO setting. 

l(t) nnl Resetting data 

LI•- Press the "RESET" button for 2 sec in operating 
, 1 n. mode. The data of ATM, OST, AVS and MAX will B, 1 u· l/ 9 return to zero (except ODO and clock). Press the 

"AC" button to reset all function if you need. 

�� 

rß.(t) 

r,n 
1.1!!. 

.E 

r,n 
1.1!!. 

? 155 

lf ATM exceeds approximately 9:59:59 or OST 
exceeds 999.99KM/H, .E (Error) is displayed as 
the AVS mode, please reset data. 

Show lire circumference 
Press the "Reset" and "Mode" button in operating 
mode. The Tire circumference will be displayed. 

Installation 

[fil Parts List
1 

1. Bicycle computer 

Q2. Bracket with sensor 
3. cable tie X 4 
4. Magnet 
5. Battery (CR2032) 

4Q 

b 
rn:J Installation of Bracket

The Bracket can be installed on the handlebar or stem. 

(m Insert Battery

Insert the battery with the + terminal at the top. 
Close the balle� oompartmeot osiog 

� 

Q) Q)

Bicycle computer contact point. 

� 

�� 

fl lnstall / remove the Bicycle computer
The bicycle computer is secured by turning it in a clockwise direction. 
To remove the bicycle computer, turn it in an anticlockwise direction. 

2. 'Click' 

'"'�� � 
y Ro-�y 

Installation 

rnJ lnstall the speed sensor and magnet

1. The speed sensor should be mounted on the same side of the 
fork as the holder is on the handlebar. 

2. lnstall the magnet to the wheel spoke. 

3. Distance between magnet and speed sensor 
should be within 5mm. 

How to measure the exact wheel size 

Aaor B�m 
� 

mmx3.14 

fi�-ws(mm) 

Tire size L(mm) Tire size L(mm) 
12x1.75 935 26x1-1/8 1970 

Tire size 
650x23C 

14x1.50 1020 26x1-3/8 � 2068 650x25C 26x1 (571) 
14x1 .75 1055 26x1-1/2 2100 650x35A 
16x1.50 1185 26x1 .40 2005 650x38A 
16x1.75 1195 26x1 .50 2010 650x38B 
18x1.50 1340 26x1 .75 2023 700x18C -
18x1 .75 1350 26x1 .95 2050 700x19C - ·-
20x1 .75 1515 26x2.00 - 2055 700x20C -
20x1-3/8 1615 26x2.10 2068 700x23C 
122x1-3/8 1770 26x2.125 2070 700x25C 
22x1-1/2 1785 26x2.35 2083 700x28C 
24x1 1753 26x3.00 2170 700x30C 
24x3/4 Tubular 1785 27x1 2145 700x32C 
24x1-1/8 1795 27x1-1/8 2155 700C Tubular 
24x1-1/4 1905 27x1-1/4 2161 700x35C 
24x1 .75 1890 27x1-3/8 2169 700x38C 
24x2.00 1925 27.5x1.50 2079 700x40C 
24x2.125 1965 27.5x1.95 2090 29x1.75 
25x7/8 1920 27.5x2.1 2148 29x1.95 
26x1 (59) 1913 27.5x2.25 2182 29x2.00 
26x1 (65) 1952 650C Tubular 26x7/8 1920 29x2.1 
26x1 .25 1950 650x20C 1938 29x2.3 

L(mm) 
1944 
1952 
2090 
2125 
2105 
2070 
2080 
2086 
2096 
2105 
2136 
2146 
2155 
2130 
2168 
2180 
2200 
2248 
2275 
2280 
2288 
2326 



Tryckfel, misstag och pris- eller produktändringar förbehålles. Till produktändringar hör ändringar som beror på 
vidareutveckling av mekaniken eller på rättsliga krav.
Datum: 17.03.2022
®R&E Stricker Reha-Entwicklungen GmbH , Bühl
Eftertryck, även delvis, endast med skriftligt tillstånd från R&E Stricker Reha-Entwicklungen GmbH , Bühl.
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