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Förord

Först och främst vill vi tacka för att du litar på oss genom att välja en av våra trehjuliga cyklar

Vermeirens trehjulingar är resultatet av många års forskning och erfarenhet. Under utvecklingen 
av trehjulingarna låg fokus på användarvänligheten och användbarheten.

Den förväntade livslängd påverkas starkt av vård och underhåll av trehjulingen.

Den här handboken hjälper dig att bekanta dig med din trehjuling.

Följande bruksanvisningar och underhållsinstruktionerna är en viktig del av garantin.

Denna handbok återspeglar de senaste produktutvecklingarna. Vermeiren har rätt att införa än-
dringar utan skyldighet att anpassa eller ersätta tidigare levererade modeller.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta din specialisthandlare.



5

1 Produktbeskrivning

1.1 Avsedd användning
Trehjulingen är avsedd att transportera en person.

Trehjulingen är lämpad för utomhusbruk.

Användaren kan själv åka med trehjulingen.

De olika typerna av tillbehör, anslutningar och konstruktionen tillåter full användning för personer 
som är hämmade av:

 - Stela eller skadade leder
 - hjärtinsufficiens och dålig blodcirkulation
 - balanssvårigheter
 - kakexi (minskning i muskel)
 - och även för åldrade personer.

När det gäller individuella förutsättningar/krav:

 - Kroppsstorlek och vikt (max 110 kg för 2217 och 125 kg för 2219)
 - fysiskt och psykiskt tillstånd
 - Bostadsförhållanden
 - Miljö bör beaktas.

Trehjulingen ska inte användas för att transportera tunga föremål.

Använd endast Vermeirens godkända tillbehör.

Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakats pga brist på eller felaktig service eller som 
följd av att instruktionerna i denna bruksanvisning inte följts.

Överensstämmelse med användar- och underhållsinstruktionerna är en viktig del av garan-
tibestämmelserna.

Synskadade personer kan kontakta återförsäljaren för instruktioner för användning.
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1.2 Tekniska specifikationer

Tekniska termer nedan gäller för trehjuliga cyklar med standard inställningar.

Fabrikat
Adress
Typ

Beskrivning
Maximal personvikt
Maximal vik lastkorg
Total bredd
Total längd
Total höjd
Total vikt
Maximal lutning
Markfrigång
Ramrörshöjd, instegshöjd
Diameter framdäck
Däckstryck fram
Diameter bakdäck
Däckstryck bak
Höjd sadel
Höjd till handtag (mätt från marken)

Minimum pedalhöjd
Maximum pedalhöjd
Distans mellan sadel och styre

Svängradie
Bakväxel
Framväxel
Utväxling
Bromsar

Förvaring och användningstemperatur
Luftfuktighet förvaring och andvändning

Vermeiren
Vermeirenplein 1/15

Trehjulig cykel
2217

Freedom
110 kg
25 kg

670mm
1600mm

986-1174 mm
25,5 kg

7°
97 mm
174 mm

20” x 1.75
2.5-5 bar

20” x 1.75
2.5-5 bar

709-950 mm
Det beror på val av
styrets utformning

123 mm
373 mm

372-401 mm
Justerbar: -20 mm

2750 mm
3
-

184%
Fälgbroms (v-broms) fram

Skivbroms bak
(Torpedo broms tillgängligt 

–skivbroms som tillval)

B-2920 Kalmthout

2219
Lagoon, Vintage

125 kg
25 kg

768mm
1808mm

1121-1309 mm
27,8 kg

7°
125 mm
194 mm

24” x 1 3/8
3.5 bar

24” x 1 3/8
3.5 bar

789-1030 mm
Det beror på val av 
styrets utformning

150 mm
455 mm

417-446 mm
Justerbar -20 mm

3000 mm
3/7

-
184% / 184%

Fälgbroms (v-broms) fram
Skivbroms bak

(Torpedo broms tillgängligt – 
skivbroms som tillval)

+5°C – 41°C
30% - 70%

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar. Mätningstolerans ± 15 mm / 1,5 kg / °

Tabell 1: Tekniska specifikationer

 2202, 2215 
 2015-03 
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1.2 Technical specifications 
Technical terms below are valid for the tricycle in standard settings. 
Make Vermeiren

Address Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout

Type Tricycle

Description 2202
Aqua, Safari 

2215 
Sporty, Happy 

Maximum occupant mass 40 kg 60 kg 

Maximum load basket 5 kg 5 kg 

Overall width  648mm 648mm 

Overall length  1110mm 1294mm 

Overall height 726mm - 838 mm 827mm - 940mm 

Total mass 14,05kg 16,5kg 

Maximum safe slope 7° 7° 

Ground clearance 85mm 100mm 

Height frame tube (entry height) 118mm 133mm 

Diameter front tires 12`` x 2.00 16``x1.75 

Pressure front tires 2.4-3 bar 2.0 bar 

Diameter rear tires 12`` x 2.00 16``x1.75 

Pressure rear tires 2.4-3 bar 2.0 bar 

Height saddle 498mm - 627 mm 594mm - 762mm 

Height handgrips (measured from the 
ground) 

It depends of handlebar model and 
stem 

It depends of handlebar model and 
stem 

Minimum height pedal 108mm 112mm 

Maximum height pedal 287mm 361mm 

Distance between saddle and steering 218mm - 229mm 
Adjustable: 0 mm 

279mm - 303 mm 
Adjustable: -20 mm 

Turning diameter 2000mm 2350mm 

Rear gear - 3 

Front gear - - 

Gear ratio - 184% 

Brakes Clamp brake – Front;  
Torpedo - Rear 

V-brake – Front;  
Torpedo – Rear 

Storage and use temperature + 5 °C - +41°C 

Storage and use humidity 30% - 70% 

We reserve the right to introduce technical changes. Measurement tolerance  ± 15 mm / 1,5 kg / °

Table 1: Technical specifications 
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1.3 Ritning

1 = Handtag
2 = Växelväljare
3 = Styre
4 = Bromshandtag
5 = Frontreflex
6 = Stänkskärm
7 = Frambroms
8 = Framhjul
9 = Ram
10 = Pedaler
11 = Kedjeskydd
12 = Bakhjul
13 = Bakre reflex
14 = Pakethållare
15 = Sadel

1 = Handtag
2 = Klocka
3 = Växelväljare
4 = Styre
5 = Bromshandtag
6 = Frontreflex
7 = Stänkskärm
8 = Frambroms
9 = Framhjul
10 = Ram
11 = Pedaler
12 = Kedjeskydd
13 = Bakhjul
14 = Bakre reflex
15 = Pakethållare
16 = Sadel

2217

2219

1.4 Placering identifikation

1 = Identifikationsplatta
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1.5 Tillbehör
- Handtag
- Justerbart styrfäste
- Handhållare / bälte
- Olika handtagssystem
- Ryggstöd / bäckenstöd
- Justerbara sadlar
- Sadelrör med stötdämpare
- Pedaler med remmar / fotstöd
- Skivbromsar bak
- Belysning
- Hastighetsmätare
- Vintage korg
- Låsbar hård väska
- Kryckhållare
- Flaskhållare
- Spegel
Kontakta din specialisthandlare om tillbehör. Han hjälper dig gärna.

1.6 Förklaring av symboler

    Max brukarvikt

    CE godkännande

    Typbeteckning

1.7 Säkerhetsföreskrifter
-För att förhindra skador och/eller skada på din trehjuling, se till att inga föremål och/eller 
kroppsdelar fastnar i hjulets ekrar.

-Var uppmärksam på att flyttad tyngdpunkt ändrar beteendet på trehjulingen, till exempel på 
uppförs- eller nedförsbacke, sidled sluttande mark eller över hinder.

-Trehjulingen måste användas enligt gällande trafikregler.

-När du cyklar ska du inte vara påverkad av alkohol eller medicin som vid körning av andra 
fordon.

-Anpassa cyklingen till väder och trafikförhållanden.

-För att vara synlig vid körning i mörker ska du bära de ljusaste möjliga kläderna eller kläder 
med reflexer och kontrollera att reflexerna fram och bak på trehjulingen är tydligt synliga.

-Överskrid aldrig trehjulingens maximala last.

-Risk för brännskador - Var försiktig när du cyklar i varma eller kalla miljöer (solsken,
extrem kyla, etc.) en längre tid och beröring - Ytor kan påverkas av omgivande temperaturer.

-Var försiktig när du svänger, trehjulingen kan förlora sidledes stabilitet.

 2202, 2215 
 2015-03 
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1.5 Accessories 
 Handlebars 

 Adjustable handlebar bracket 

 Hand holder / belt 

 Handlebar lock system 

 Back support / pelvic support 

 Adjustable saddles 

 Pedals with straps / foot supports 

 Pushbar for parent 

 Lights 

 Speedometer 

 Drink holder 

 Mirror 
Contact your specialist dealer about accessories. He will gladly advise you. 

1.6 Explanation of symbols 
 
  Maximum mass 

CE conformity 

    

1.7 Safety rules 
L To prevent injury and/or damage to your tricycle, make sure that no objects and/or body 
 parts are caught in the spokes of the wheels. 
L Investigate the effects of shifting the centre of gravity on the behavior of the tricycle, for 
 example on up or down gradients, on laterally sloping ground, or when overcoming 
 obstacles.  
L  The tricycle must be used according the applicable traffic regulations. 
L When riding your tricycle, you should not be under the influence of alcohol or 
 medicine as in the case of riding other vehicles.  
L Adapt your riding to weather and traffic conditions.  
L To be better visible when riding in the dark, wear the brightest possible clothing or 
 clothes with reflectors, and check that the reflectors mounted on the front and rear of 
 the tricycle are clearly visible.    
L Never exceed the maximum load of your tricycle. 
L  Risk of burns – Be careful when riding in hot or cold environments (sunshine, 
       extreme cold, saunas, etc.) for a sufficient amount of time and when touching - 
       Surfaces can assume the environment temperatures. 
L  Be careful when riding in bends the tricycle can loss sideways stability. 

Type designation 
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2 Användning

I det här kapitlet beskrivs den dagliga användningen. Dessa anvisningar gäller för användaren 
och specialisthandlaren.

Trehjulingen levereras helt monterad av din specialisthandlare. Endast styret måste justeras uppåt. 
De instruktioner som är avsedda för specialisthandlaren om hur man ställer in trehjulingarna finns 
i § 3.

2.1 Transport trehjulingen
Det bästa sättet att flytta trehjulingen är att använda hjulen och rulla trehjulingen till önskad plats.

2.2 Handhavande av bromsarna
-VARNING: Bromsfunktionen påverkas av slitage och smuts på däcken (vatten, olja, lera) - 
Kontrollera däckens skick före varje användning.
-VARNING: Bromsarna är justerbara och kan nötas - Kontrollera bromsarnas funktion före 
varje användning.

Använda framhjulets broms:

1. Tryck bromsspaken (1) mot handtaget.
2. Bromsen (2) ska pressas mot framhjulet.

För att lossa framhjulets broms:

1. Släpp bromshandtaget (1).

Aktivera parkeringsbromsarna:
Blockera bromsen genom att trycka på plattan (3).

Bakhjulsbromsen kan aktiveras med samma instruktioner som 
framhjulsbromsen. Vänster eller höger sida för bromshandtag 
kan väljas vid inköpet.

För att använda torpedbromsen vid bakhjulen: 
1. Trampa pedalerna (1) bakåt.
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3 Installation and adjustment 
The instructions in this chapter are for the specialist dealer. 
The Vermeiren tricycles 2217, 2219 have been designed entirely for your comfort. This 
tricycle can be adjusted to individual requirements as explained below. 

To find a service facility or specialist dealer near you, contact the nearest Vermeiren facility. 
A list of Vermeiren facilities can be found on the last page. 
L WARNING: Risk of unsafe settings - Use only the settings described in this 
 manual.
L WARNING: Variation of allowed adjustments can still change the stability of your 
 tricycle (tilt back or sideways).

3.1 Tools 
To set up the tricycle the following tools are needed. 

 Wrench set n° 13 
 Allen key set n° 5, 6 

Pedaling becomes heavier 
Indicator moves toward  3

Indicator moves toward  1

Pedaling becomes lighter 

1

2

3

......

......

......

2 Användning

2.3 Handhavande av växelväxlaren
Växel (3-växlad) är endast tillgänglig för 2217 och 2219 trehjuling.

FÖRSIKTIGHET: Risk för skada - Var noga med att växla en växel åt gången, och minska try-
cket pedalerna vid växling. Om du försöker tvinga växelspaken medan du trampar pedalerna 
hårt, kan fötterna komma av pedalerna och trehjulingen kan svänga över.

Vrid växelspaken för att växla till var och en av de tre växlarna.

Start / Cykling på sandiga eller grova vägytor / 
Cykling uppför backar / 
Tunga laster / Cykling i motvind

Cykling på platta vägar

Cykling höga hastigheter

10

1 = Växelindikator

2 = Växelväljare

Växel (7-växlad) är endast tillgänglig för 2219 trehjuling.

3 Installation och justering

Anvisningarna i detta kapitel gäller för specialisthandlaren.

Vermeirens trehjulingar 2217, 2219 har utformats helt för din komfort. Denna trehjuling kan 
anpassas efter individuella krav som förklaras nedan.

För att hitta en serviceanläggning eller en specialiserad återförsäljare nära dig, kontakta när-
maste Vermeiren anläggning. En lista över Vermeirens anläggningar finns på den sista sidan.

VARNING: Risk för osäkra inställningar - Använd endast de inställningar som beskrivs i den 
här handboken.
VARNING: Variation av tillåtna justeringar kan ändra stabiliteten trehjuling (instabilitet bakåt 
eller i sidled).

3.1 Verktyg
För att ställa in trehjulingen krävs följande verktyg.
- Nyckel nr 13
- Insexnyckel set nr 5, 6

!

!

!



2217, 2219 
2015-03

Page 9 

3 Installation och justering

11

3.2 Leveranssätt
Vermeirens trehjulingar ska levereras med:
- 1 ram med bak och framhjul
- pedaler
- sadel
- styre + handtag
- ringklocka
- pakethållare
- bruksanvisning
- tillbehör

3.3 Vridmoment

3.4 Justera bromsarna
Justera bromsarna enlig följande:
      
      Bromsen kan justeras med   
      bromskabeljusteraren (1)
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3 Installation och justering

3.5 Justering av kedjan

Trehjulingens hjul drivs av en kedja (2) på 
bakaxeln.

Kedjan är justerad/inställd vid leverans. Efter 
ett tags användning är det möjligt att kedjan 
(2) hoppar av från axeln.

Spänning av torpediska kedjan:

Lossa muttern (1). Torpedosystemet (3) kan nu 
flyttas på trehjulingens ram.

När kedjan mellan de två kedjehjulen kan flyt-
tas ± 20 mm är kedjespänningen korrekt.

Dra åt muttern (1).

Spänning av kör kedjans (3):

Lossa muttern (1). Hjulet (2) kan nu flyttas 
uppåt för att spänna åt kedjan.

När kedjan mellan de två kedjehjulen kan flyt-
tas ± 20 mm är kedjespänningen korrekt.

Dra åt muttern.

3.6 Justering av styret
VARNING: Risk för skada - Kontrollera att styret är ordentligt fastsatt innan du an-
vänder trehjulingen.

Höjd och vinkel på styret kan enkelt justeras.

Justera höjden:
1. Lossa skruven (1).
2. En mjuk knack på konans huvud.
3. Justera höjden på styret till ett bekvämt läge 
(steglöst - beroende på styrmodell).
4. Dra åt skruven (1) ordentligt.

Justera vinkel:
1. Lossa skruven (2).
2. Justera styrets vinkel till ett bekvämt läge (steglöst).
3. Dra åt skruven (2) ordentligt.

!
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3.7 Adjusting the saddle 
L CAUTION: Risk of injury - Never adjust the saddle when the user is sitting on the 
 saddle. 
L CAUTION: Risk of injury – Check that the saddle is firmly secure before 
 using the tricycle. 

Adjust the height of the saddle as follow 
(stepless): 
1. Loosen the screw .
2. Adjust the height of the saddle  to a 
 comfortable position. 
3. Tighten the screw properly. 

The maximum height is indicated with a 
straight line .

3.8 Tyre changing 
L CAUTION: There must be no air in the tube before it can be removed. 
L CAUTION: Risk of damage - If handled improperly, the rim might be damaged.  

If you want to change the tyres or inner tubes, you should note the following: 
Before you can remove a tyre, you must let all the air out of the tube, and insert a tyre lever 
between the tyre and the rim. Then slowly and carefully push the lever downwards.  This will 
pull the tyre over the edge of the rim. If you then move the lever along the rim, the tyre will 
jump out. Now carefully remove the tyre from the rim and then remove the tube. 

Note the following before inserting the new tube: 
Check the rim bed and the inside wall of the tyre for foreign matter and clean these properly 
if necessary. Check the condition of the rim bed, especially around the position of the air 
valve. Please use only genuine original replacement parts. No liability is accepted for 
damage caused by non-genuine replacement parts. Kindly contact your specialist dealer. 

Maximum height 

Minimum height 
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3 Installation och justering

3.7 Justering av sadeln
VARNING: Risk för skada - Justera aldrig sadeln när användaren sitter på sadeln.
VARNING: Risk för skada - Kontrollera att sadeln är ordentligt fastsatt innan du 
använder trehjulingen.

!
!

Justera höjden på sadeln enligt följande (steglös):

1. Lossa skruven (1).
2. Justera höjden på sadeln (2) till ett bekvämt läge.
3. Dra åt skruven (1) korrekt.

Den maximala höjden är indikerad med en rak linje 
(3).

3.8 Däckbyte
VARNING: Det får inte finnas luft i slangen innan det kan tas bort.
VARNING: Risk för skada - Om felaktigt hanterat kan fälgen skadas.

Om du vill byta däck eller slang bör du observera följande:

Innan du kan ta bort ett däck måste du släppa all luft ut ur slangen, sätt in ett däckjärn 
mellan däck och fälg. Tryck sedan långsamt och försiktigt på järnet nedåt. Detta kommer 
att dra däcket över kanten av fälgen. Om du sedan flyttar järnet längs fälgen hoppar 
däcket ut. Ta försiktigt bort däcket från fälgen och ta bort slangen.

Observera följande innan du sätter in den nya slangen:
Kontrollera fälgband och insidan av däcket för främmande ämnen och rengör dem 
ordentligt om det behövs. Kontrollera fälgbandets tillstånd, särskilt kring luftventilens hål. 
Använd endast originaldelar. Inget ansvar tas för skador som orsakats av icke original 
reservdelar. Vänligen kontakta din återförsäljare.

!
!
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Assembly: 
L WARNING: Risk of injury - Check that the pressure is correct. 
L CAUTION: Risk of injury - Make sure that no objects or body parts are pinched between 
 the tyre and the rim when mounting a tyre. 

Place the rim belt in position over the air valve 
before inserting it into the rim. Then the rim belt 
can be pulled over easily.  Check that all spoke 
heads are covered (a rim belt is not required in 
the case of a plastic rim).

Push the tyre over the edge of the rim, starting 
behind the air valve. Inflate the tube slightly until 
it is round, and place it inside the tyre. 

If the tube fits snugly inside the tyre without any 
folds (in the case of folds:  let out some air), then 
the upper side of the tyre can be pressed lightly 
onto the rim with both hands, starting at the air 
valve. 

Check all around on both sides that the tube is not pinched between the rim and the edge of 
the tyre. Lightly push the air valve inwards and pull it out again to make sure that the tyre is 
positioned properly in the region of the air valve. 
To ensure that the wheel is inflated correctly, admit only so much air initially that the tyre can 
still be easily pushed inwards by using your thumbs. If the check-lines are equidistant from 
the edge of the rim on both sides of the tyre, then the tyre is centered properly. If not - let out 
the air and position the tyre afresh. Now the tyre can be inflated to its full operating pressure 
(note the maximum) and the valve cap should be replaced. 
 
Only an expert can guarantee correct assembly. Work not done by your specialist dealer, 
would void any warranty claims. 
 
When inflating the tyres, always check that the pressure is correct. The correct pressure is 
given on the tyre walls. 

Use only inflating equipment which complies with regulations and indicates the pressure in 
bar. We do not accept any liability for damage caused by using inflation equipment not 
supplied by the manufacturer. 

4 Maintenance 
For the maintenance manual of the tricycles refer to the Vermeiren website: 
www.vermeiren.be.
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3 Installation och justering

Montering:
VARNING: Risk för skada - Kontrollera att däckstrycket är korrekt.
VARNING: Risk för skada - Se till att inga föremål eller kroppsdelar är klämda mel-
lan däcket och fälgen när du monterar ett däck.

Sätt den tömda slangen runt fälgens mitt. Se till att ventilen kommer 
ut i ventilöppningen i fälgen.

Tryck däcket över kanten av fälgen, börja bakom luftventilen. 
Fyll slangen något tills det är runt och placera det inuti däcket.

Om slangen sitter rätt inuti däcket utan några veck (vid veck: 
släpp ut lite luft), så kan däckens övre sida tryckas lätt på fälgen 
med båda händerna och startar vid luftventilen.

Kontrollera runt på båda sidor så att slangen inte kläms mellan fälgen och kanten på däcket. 
Tryck lätt in luftventilen inåt och dra ut den igen för att försäkra dig om att däcket är korrekt plac-
erat i luftventilens område.

För att försäkra dig om att hjulet är uppblåst korrekt, tillåt bara så mycket luft i början att däcket 
fortfarande enkelt kan skjutas in med hjälp av tummen. Om kontrolllinjen är jämnriktad från 
kanten av fälgen på båda sidor av däcket, är däcket centrerat korrekt. Om inte - släpp ut luften 
och placera däcket på nytt. Nu kan däcket pumpas till sitt fulla däckstryck (notera maximalt) och 
ventilkåpan ska bytas ut.

Endast en expert kan garantera korrekt montering. Arbete som inte utförs av din specialisthand-
lare, upphäver eventuella garantianspråk.

Vid pumpning av däcken, kontrollera alltid att trycket är korrekt. Det korrekta trycket anges på 
däckens sida.

Använd endast uppblåsningsutrustning som överensstämmer med föreskrifterna och anger trycket 
i bar. Vi tar inget ansvar för skador som orsakas av att använda inflationsutrustning som inte 
levereras av tillverkaren.

4 Underhåll

För underhållshandboken för trehjulingarna hänvisas till Vermeirens hemsida: www.vermeiren.be.

!
!
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Service

Den trehjuliga cykeln servades:

Försäljarens stämpel:

Datum:

Försäljarens stämpel:

Datum:

Försäljarens stämpel:

Datum:

Försäljarens stämpel:

Datum:

Försäljarens stämpel:

Datum:

Försäljarens stämpel:

Datum:

Försäljarens stämpel:

Datum:

Försäljarens stämpel:

Datum:

Försäljarens stämpel:

Datum:

Försäljarens stämpel:

Datum:

För servicekontroll listor och ytterligare tekniska information, se specialhandlare närmaste dig. 
Mer information på vår hemsida: www.vermeiren.com.
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