
Bruksanvisning  

Special Tomato
Jogger



Denna bruksanvisning ger information om hur 3-hjulsvagnen Special Tomato Jogger 
ska hanteras för en säker och bekväm användning. 
Vi ber er följa monteringsanvisningar, säkerhetsföreskrifter och skötselråd.

Genom att läsa igenom och följa bruksanvisningen hoppas vi att både ni och ert barn 
kommer att få stor glädje av sulkyn.
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Användningsområde

Special Tomato Jogger är en lättkörd och stabil trehjulig sulky som kombinerar designen 
hos en klassisk sulky, med extra komfort för barn med särskilda behov av stöd i sittande. 

Sulkyn är lättkörd tack vare det svängbara framhjulet och den nätta konstruktionen. 
Sulkyn har på samma gång en rymlig sittyta för att kunna ge god plats åt barn och ung-
domar upp till 50 kg.
Sulkyn är enkel att fälla ihop och tar liten plats i bilens bagageutrymme. Lättviktsramen 
och den genomtänkta utformningen gör att sulkyn endast väger 12 kg och på så sätt blir 
mycket lätt att hantera.

Sitsen har ett justerbart 5-punktsbälte för barnets säkerhet och en avtagbar, vändbar 
extra klädsel för enklare rengöring. Ryggstödet kan fällas bakåt till ett skönt viloläge. 
I standardutförandet ingår en skyddande sufflett.

För barn, som har ett extra behov av sittstöd, kan sulkyn med fördel användas tillsam-
mans med sittdynan Hans och ryggdynan Greta eller sittdynan Susanne, storlek 1 och 2, 
läs mer på sidan 20.
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Producentansvar och säkerhet

Tillverkaren, Special Tomato, garanterar att Special Tomato Jogger är CE-märkt. 
Inga andra tillbehör eller reservdelar än tillverkarens egna får monteras utan att 
CE-märkningen upphör att gälla. Detta gäller även väskor och dylikt som placeras 
på sulkyn på annan plats än i korgen under sitsen. 

MDR /MDD EU Declaration of Conformity (Engelska)

All of the Special Tomato products are Class I
All products sold and marketed prior to 26th of May 2021 has to comply with the MDD
regulation.
All new products or changed products sold and marketed after the 26 of May 2021 has
to comply with the MDR regulations.
If a product comply with the MDD regulation, there will be 5 year period of time to have
it updated to the new MDR regulations. The 5 year period counts from the date where
the CE declaration of conformity was signed. This means that if this is signed on a specific
date prior to 26th of May 2021, it will expire in 5 years from the date of signature.
Global Carehab is registered as the CE authorized representative for the Special Tomato
products. This is registered in the database of the Danish Health authorities.
 Global Carehab has also been registered in the EU database, Eudamed, from where a
SRN number is issued. This number refers directly to Global Carehab and will be visible
for all EU member countries. The SRN number will also be written on the new CE
declaration of conformities issued by the manufacturer of the Special Tomato products.
The products are also marked with Global Carehab being the CE Authorized
Representative.
UDI is part of the MDR and will only apply to the products complying with the MDR. This
means that product being updated to the MDR during the transition period of 5 years
will also have a UDI.
The Eudamed database will gradually be expanded where we have to upload more
information about the products. But right now it is only possible to apply for the SRN
number.
From the 26th of May 2021 there will be a 1 year time limit to apply for the SRN number
and upload documents needed for the same. This means that the new MDR comes into
effect by the 26th of May 2021 for all new products, and the registration is only legally
required from the 26th of May 2022.
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Garantivillkor

Special Tomato Jogger har två års garanti från inköpsdatum. Garantin gäller 
fabrikationsfel och under förutsättning att sulkyn endast har använts på det sätt som den 
är avsedd att användas och som beskrivs i denna bruksanvisning. 

Vid garantiärende skall Mayday Aid AB kontaktas omgående. Inga garantiärenden får åt-
gärdas av utomstående part, förutom om detta har överenskommits med 
representant från Mayday Aid AB. Spara alla handlingar du får i samband med köpet för 
att kunna bevisa garantins giltighet.

Garantin omfattar inte sådant slitage som uppstår vid normal daglig användning, missköt-
sel eller i de fall en utomstående part utan tillstånd har genomfört 
reparationer eller specialanpassningar på sulkyn.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Lämna aldrig ett barn obevakat i sulkyn.
- Sulkyn är endast avsedd för ett barn åt gången.
- Barnet får aldrig stå på fotstödet. 
- Barnet ska ha 5-punktsselen på sig när barnet sitter i sulkyn. 
    5-punktsselen måste vara väl inställd så att barnet sitter säkert och bekvämt.
- Aktivera alltid parkeringsbromsen när sulkyn står stilla.
- Lasta bara sulkyn på det sätt och med den maximala vikt som denna bruksanvisning   
 visar. En fellastad sulky kan välta och skada barnet. Väskor och annan utrustning 
 ska läggas i korgen under sulkyn och barnet ska sitta fastspänt i sulkyn.
 Placera aldrig någonting ovanpå suffletten då den kan skadas.
- Var uppmärksam på klämrisken när sulkyn fälls ihop.
- Barnet får inte sitta kvar i sulkyn under transport i bil eller  buss. Inte heller då 
 sulkyn ska transporteras i en rulltrappa  eller upp och nedför en trappa.
- Var särskilt uppmärksam vid körning i ojämn terräng. 
    Upprepad belastning av hårda gupp kan skada sulkyn.
- Framhjulets riktningsspärr ska alltid vara låst när föräldern ska
    använda sulkyn för exempelvis löpning eller snabba promenader.
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1.  Sufflett    9. Luftpumpade 12” bakhjul

2.  Avtagbar sitsklädsel  10. Parkeringsbroms

3. 5-punktsbälte   11. Stötdämpande fjädring

4. Fotstöd    12. Säkerhetsrem

5. Riktningsspärr   13. Låsspärr

6. Luftpumpade 12” framhjul 14. Justerbart körhandtagsbåge

7. Trumbroms    15. Handbroms

8. Korg (tillbehör)

Produktbeskrivning - Special Tomato JOGGER 
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Montering och justering

Ram
Packa upp sulkyn och lägg hjulen åt 
sidan. Släng allt förpacknings-
material genast. 

Tänk på kvävningsrisken - plastpåsar 
och liknande kan utgöra en livsfara för 
små barn.

Lägg sulkyn med ryggstödet 
nedåt. Fäll fotstödet ner mot 
golvet, bild 3, tills ett tydligt klickljud 
hörs, vilket visar att ramen är fullt 
utfälld.

Vänd sulkyn till upprätt position, se 
bild 4.

Bild 3

Bild 2

Bild 4
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Fäst det bakre bältet (A) runt de 
vertikala ramrören för att stabilisera 
sitsen, se bild 5.

Framhjul
Lägg sulkyn på ryggen, så att den vilar 
på bakaxlarna och körhandtaget 
se bild 6.

För in hjulaxeln i skåran på hjulgaffelns 
båda sidor. Se till att säkerhetslåset 
sitter i läge, bild 7. 

Bild 5

Bild 6

Bild 7

A
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Håll fast bulten på hjulaxelns ena sida 
och skruva åt bulten med låsklämma 
på den andra sidan, bild 8. Dra inte åt 
alltför hårt. Se till att låsklämman är 
riktad uppåt längs med gaffelröret, 
när den är tillskruvad.

Framhjulets riktningsspärr
Framhjulets rörlighet kan låsas med 
en riktningsspärr som sitter bakom 
hjulgaffelns infästning mot fotstödet 
(A), bild 9.

Riktningsspärren inaktiveras genom 
att den dras ut och vrids 90° så att den 
inte kan glida in i jacket, se bild 10. 
Hjulet blir nu fritt rörligt i 360°.

För att aktivera riktningsspärren dra 
den lätt utåt och rotera 90° så att den 
hamnar i jacket. Hjulet måste stå i rakt 
ställt läge. 

Eventuellt behöver hjulet ruckas på 
lite för att riktningsspärren ska gå i lås 
se bild 11.

Bild 9

A

Bild 8

Bild 11

Bild 10

9

www.maydayaid.se  tel 0300 - 56 97 00



Bakhjul
Montera bakhjulen genom att skjuta 
staget i hjulet in i 
bakaxeln, se bild 12. Ett tydligt klick-
ljud visar att hjulet sitter fast.

För att ta loss bakhjulet, tryck upp 
fjäderknappen (A), bild 13 och dra 
hjulet utåt.

Bild 12

Bild 13

A
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Parkeringsbroms
Bakhjulens parkeringsbroms ska 
aktiveras när sulkyn står stilla. Lämna 
aldrig en sulky utan att parkerings-
bromsen är aktiverad.

Tryck ner fotbygeln för att 
aktivera parkeringsbromsen, bild 14. 

Lyft bygeln uppåt för att hjulen ska 
låsas upp, bild 15.

Bild 15

Bild 14
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5-punktsbälte
Höjden på 5-punktsbältet kan justeras 
utifrån barnets storlek. Dessutom kan 
längden på axelremmarna justeras. 

Haka loss axelremmarna från höftbäl-
tet, bild 16. 

Lossa kardborrebanden som 
håller fast den avtagbara 
klädseln i sitsen, bild 17. 

Dra ur axelremmarna ur den 
avtagbara klädseln, se bild 18.

Bild 16

Bild 17

Bild 18
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Använd de fastsydda tvärgående  
remmarna för att välja en lämplig höjd 
och trä sedan igenom axelremmarna 
på motsvarande höjd i den avtagbara 
klädseln, bild 19.

Bild 19

Bild 20

Ställ in axelremmens längd.
Haka fast axelremmarna i höftbältet 
igen och justera längden på
grenremmen, bild 20.

Justera ryggstödets vinkel
Ryggstödets vinkel justeras 
enkelt och steglöst med en rem 
som löper på ryggstödets 
baksida, se bild 21, så att barnet 
kan gå från sittande till behagligt 
viloläge utan att störas.
Knäpp loss spännet (A) för 
maximalt viloläge.

Tryck på ryggstödet med en hand 
och dra i remmen med den andra 
för att höja upp ryggstödet till 
sittande igen.

Bild 21

A
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Körhandtag
Lås upp låsspärren på insidan av 
vikleden på båda sidor om 
körhandtaget, bild 22. 
Körhandtagets vinkel kan nu 
justeras för att passa personer av 
olika längd.

När handtaget är placerat i rätt 
höjd och vinkel låser man fast 
positionen med låsspärren, 
se bild 23.

Bild 22

Bild 23

Säkerhetsrem
På vänstra sidan finns en säker-
hetsrem att ha runt vänstra hand-
leden vid promenad och joggning.

Säkerhetsremmen fästs runt 
förarens handled. Säkerhetsrem-
men förhindrar att sulkyn åker iväg 
om föraren skulle tappa taget om 
körhandtaget.

Säkerhetsremmen bör alltid 
användas då ett barn sitter i 
sulkyn. Bild 24
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Sufflett
Suffletten ger barnets huvud skydd 
mot stark sol och regn. 

Ett genomskinligt parti i suffletten 
gör det lätt att ha barnet under 
uppsikt.

Sufflettens fäste ska passas in på 
den övre delen av ramen som inte 
täcks av tyg, bild 27. På fästets 
insida sitter en liten pigg som ska 
hålla fästet på plats. Piggen ska 
passas in i det förborrade hålet i 
ramen bild. När fästet är på plats 
låses det med hjälp av spännet, se 
bild 28.

Det är mycket viktigt att fästet 
inte forceras på plats och att man 
inte använder för stor kraft när 
spännet stängs, eftersom piggen 
lätt förstörs om den inte hamnar 
exakt rätt i hålet.

Bild 25

Bild 27

Bild 26

Bild 28
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Ihopfällning
Jogger blir liten och lätt att 
transportera i bil, om den fälls 
ihop på rätt sätt.

Fäll sulkyns ryggstöd maximalt 
bakåt genom att helt knäppa 
loss remmen som reglerar 
ryggstödets vinkel (A).

Ta loss kardborren som håller suff-
letten mot ryggstödet.

För körhandtaget till sitt högsta 
läge (B).

Bild 29

Bild 30

Bild 31

Lås upp framhjulets riktningsspärr, 
se bild 31.

Knäpp upp 5-punktsbältet.
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Ihopfällning, fortsättning

Tryck in låsspärrarna som sitter 
strax under körhandtaget på båda 
sidor.

Bild 32

Bild 33

Fäll ryggstödet bakåt. 

Sulkyn viker sig då på mitten, se 
bild 36.
Använd remmen som reglerar 
ryggstödets vinkel till att hålla ihop 
sulkyn under transport, 
genom att dra remmen runt den 
hopfällda ramen.

Bild 34

Så här liten blir Jogger då man 
slår ihop den. Placera framhjulet 
och bakhjulen så att dem tar liten 
plats. Bakhjulen kan monteras av, 
se sidan 10, bild 13.
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Bild 35

Bild 36

Tillbehör:

Transparent regnöverdrag

Packa upp regnöverdraget ur sin påse 
redan vid leverans så att plastlukten 
försvinner så mycket som möjligt innan 
användning.

Öppningen i överdraget skall 
placeras framför suffletten, 
se bild 35.

Plast - ”tungan” förs ner mellan 
handtagsbågen och skyddar ryggen, 
se bild 36.

Resåren och kardborrebanden 
håller regnöverdraget på plats över 
fotstödet fram.

Fäst kardborrebanden runt om vagnen 
så att barnet sitter skyddat från regn och 
rusk.

Se till att barnet har tillgång till frisk luft 
under regnskyddet. Tänk på att det kan 
bli mycket varmt och fuktigt under 
regnöverdraget om vädret växlar från 
regn till sol.

Bild 37

Bild 38
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Tillbehör:

Korg

Sätt fast tryckknapparna på 
korgens främre del runt det 
tvärgående staget under 
fotstödet, bild 39.

Bild 39

Korgens bakre del fästs med kard-
borreremmarna runt de båda 
bakre vertikala sidorören, bild 40.

Bild 40

Polstrat nackstöd

Nackstöd kan monteras på rygg-
stödet när barnet behöver mer 
stöd för huvudet, bild 41.
      
      
      
 
     
 
     
 

Bild 41
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Extra positioneringshjälp

Barn som behöver extra stöd i sittandet 
kan ha god nytta av att använda Jogger 
tillsammans med sittdynan Hans och 
ryggdynan 
Greta (storlek 1 och 2) eller sittdynan 
Susanne (stl 1 och 2). 

Knäpp loss 5-punktsselens axelremmar 
från höftbältet.
Montera ryggdynan Greta genom att trä 
igenom bältena på lämplig höjd i hålen 
utmed ryggstödets sidor, se bild 38. 
Axelremmarna ska inte träs 
igenom hålen i ryggdynan.

Bild 42

Montera på samma sätt sittdynan Hans i de nedre hålen utmed ryggstödets 
sidor. För sedan igenom 5-punktsselens höftbälte och grenbälte genom hålen i 
sittdynan.

Knäpp slutligen ihop axelremmarna med höftbältet.

Bild 43

Sittdynan Susanne kan monteras i sulkyn 
Jogger för att ge barnet ett mycket stabilt 
stöd. Sittdynan Susanne kan också  med 
fördel användas att sitta i på andra stolar, 
fåtöljer och soffor eller placeras på olika 
underreden för självständigt sittande på 
golv.
För mer information se:
www.maydayaid.se   

www.maydayaid.se  tel 0300 - 56 97 00

2014-03-31

20



Skötselråd

Rengör ramen och suffletten med en 
fuktig trasa och ett milt 
rengöringsmedel. 

Klädseln kan plockas loss från sulkyn 
och tvättas med en fuktad svamp och 
ett milt tvättmedel. 

Ta ur ryggplattan före tvätt genom att 
öppna dragkedjan i ryggstödets över-
kant, se bild 45. Ryggplattan får inte bli 
fuktig, eftersom fukt gör plattan poröst. 

Var uppmärksam på att sitt- och
ryggplattan inte kan plockas ur. 

För att undvika att klädseln krymper, 
rekommenderar vi att klädseln sätts 
tillbaka på ramen direkt efter tvätt och 
tillåts torka monterad. Klädseln får inte 
torktumlas eller tvättas med blekmedel.

Använd gärna den ljusa, avtagbara 
klädseln som skydd. Denna klädsel kan 
maskintvättas i ljummet vatten och 
hängtorkas. Får ej torktumlas eller 
tvättas med blekmedel.

Var noga med att låta sulkyn torka 
ordentligt innan den fälls ihop.

Förvara inte sulkyn i fuktiga utrymmen, 
för att undvika att tyget möglar.

Bild 44

Bild 45
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Teknisk data 

Sittbredd 36 cm
Sitsdjup 30,5 cm
Ryggstödshöjd 63 cm
Avstånd från sits till fotstöd 36 cm
Avstånd från sits till fotstöd
(med sittdyna Hans och ryggdyna Greta, stl 1 resp 2)

41 cm

Avstånd från sits till fotstöd
(med hel sits Susanne, stl 1)

43 cm

Avstånd från sits till fotstöd
(med hel sits Susanne, stl 2)

46 cm

Handtagets höjd från golvet 89-109 cm
Ryggstödets vinkel +10° till +50°
Yttermått H: 109 cm

B: 65 cm
L: 107 cm

Yttermått (hopfälld utan bakhjul) H: 41 cm
B: 65 cm
L: 53 cm

Framhjul (diameter) 305 mm
Bakhjul (diameter) 305 mm
Total vikt (exkl sittdynor) 12 kg
Max brukarvikt 50 kg

Underhåll och daglig kontroll

Inför varje användning bör bromsar, hjul och 5-punktsbältet kontrolleras. 
Använd inte sulkyn om något är söndrigt eller inte fungerar. Bara original-
reservdelar får användas för att laga eller ersätta delar som gått sönder. 

Alla vikleder och skruvar bör kontrolleras med regelbundna intervall. 
Använd bara teflon- eller silikonbaserat smörjmedel om hjulen börjar gnissla. 
Olja eller fett ökar bara inlagringen av smuts i hjullagren och förkortar hjulens 
livslängd. Genom att följa instruktionerna för skötsel och underhåll, håller sig 
sulkyn i bra skick under lång tid. 
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Special Tomato Jogger
Säljs i Sverige genom:

Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35

434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

www.maydayaid.se
info@maydayaid.se

Producerad av:

Bergeron By Design 
15 South Second St. 
Dolgeville, NY 13329 

USA

Tel 1.866.529.8407

www.specialtomato.com
customerservice@specialtomato.com


