
Monteringsanvisning  Off Road
med

cykelkoppling
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Denna monteringsanvisning ger information om montering och vissa säkerhets-
föreskrifter som gäller då man använder sig av cykelkoppling till sulkyvagnen Off Road.

Allmän information

Off Road  är en enkel sittvagn för barn och ungdomar med funktionshinder, som 
behöver sitta bekvämt och säkert vid förflyttning . 

Användningsområde

Off Road är en sittvagn för barn och ungdomar. Observera att endast en 
person åt gången får åka i sittvagnen. Använd alltid sulkyns bälte så att personen sitter 
säkert under promenaden eller cykelfärden.

Varning!

Tänk på att aldrig lägga tunga
föremål i tygfickan på sulky-
ryggen, det finns risk för att 
sittvagnen tippar bakåt!
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1. Ta av framhjulen på bägge sidor av 
 vagnen genom att trycka på utsidan av  
 hjulnavet - quick release

2. Placera de röda stagen, på bägge sidor,  
 så att de inte ligger ivägen för 
 öppningen, se bild.

3. Haka på cykelkopplingen över hjulfästet. 
 Det tvärgående röret skall hamna på   
 sulkyns framsida.
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5. Gör likadant på andra sidan.

6. Bägge hjulen monteras därefter i dem
           övre, cykelfästets, nav. Kontrollera att hjulen  
 sitter fast ordentligt.

4. Placera det röda staget så att det nedre  
 hålet hamnar över det översta hålet,   
 se bild 4. 

 Sätt i hjulaxeln i det övre hålet så att   
 hjulaxeln låser fast cykelstaget på plats.
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7. På cykelstaget finns ett rör med ett   
 genomgående hål. 
 På motsvarande cykelkopplingsrör finns  
 också ett hål för ett säkerhetsbeslag

8. För röret över och matcha in hålen så
           att säkerhetsbeslaget kan skjutas in i hålet.
 
 Eventuellt kan du behöva lossa på den  
 översta insexskruven så att lutningen på  
 cykelstaget hamnar rätt.

9. Kläm över öglan så att säkerhets -
 beslaget hamnar som på bild 9.
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10. Placera fästet på cykelns ram vid bakre hjulet.
 

Montera dragfästet på cykeln

11. Kontrollera att muttern på fästets motsvarande  
 sida, ligger i sitt spår innan insexskruven dras  
 åt.

12. Skruva fast fästet på ramen.
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13. Vrid dragstaget ut från cykeln.
 

14. Montera cykelkopplingen över fästet. 
 Sätt fast med hjälp av säkerhetssprinten.

15. Kontrollera noggrant att allt sitter fast ordentligt.
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