
MULTI

 
 

VIKTIGT! 

 
Tänk alltid i första hand på ditt barns säkerhet! 

Läs igenom bruksanvisningen och instruktionerna från Webermanualen innan 
du använder sulkyvagnen MULTI ihop med cykelkopplingen. 

Om du använder cykelkoppling med sulkyvagnen Multi måste du känna till och 
följa trafikregler och lagar som gäller i det land du befinner dig i. 

Var noga med att anpassa cykelkopplingssystemet till följande omständigheter: 

 Maxvikt på person i sulkyn 35 kg 
 Maxfart  25 km/h 
 Maxfart i vägkurva 10 km/h 

Tänk på att bromssträckan kan bli lång speciellt med våta vägbanor och/eller i 
nerförsbackar. 

Alla i ekipaget skall bära hjälm under cykelturen! 

Montera reflexer som är inkluderade på Multivagnens hjul. Använd 
cykellampor såväl fram som bak på cykeln. Vi rekommenderar att utrusta 
cykeln med backspegel när man använder cykelkopplingen. 

Cykla endast med felfria och tekniskt godkända cyklar.  

Föraren på cykeln med cykelkoppling och som kör sulkyn måste vara minst  

16 år. 

Var noga med att alla 
som kör cykeln med 
cykelkopplingen också 
läser denna instruktion.  

Ha en skön cykeltur!  

Monteringsanvisning Cykelkoppling



Läs hela bruksanvisningen som medföljer Multivagnen. Bruksanvisningen ger bra
information om hur vagnen Multi ska hanteras för en säker och bekväm användning. 
Vi ber er följa monteringsanvisningar, säkerhetsföreskrifter och skötselråd.

Vi hoppas att ni kommer att få stor glädje av sulkyn Multi.

VIKTIGT!

Tänk alltid i första hand på ditt barns säkerhet!

Läs igenom bruksanvisning och monteringsanvisningen innan du använder sulkyvag-
nen MULTI ihop med cykelkopplingen.

När du använder cykelkoppling med sulkyvagnen MULTI måste du känna till och följa 
de trafikregler och lagar som gäller i det land som du befinner dig i.

Var noga med att anpassa cykelkopplingssystemet med följande omständigheter:

• Maxvikt på person i sulkyn  35 kg
• Maxfart     25 km/h
• Maxfart i vägkurva   10km/h

Säljs genom:

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel  0300-56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

www.maydayaid.se  tel 0300 - 56 97 00

2018-08-28

2



 
 

VIKTIGT! 

 
Tänk alltid i första hand på ditt barns säkerhet! 

Läs igenom bruksanvisningen och instruktionerna från Webermanualen innan 
du använder sulkyvagnen MULTI ihop med cykelkopplingen. 

Om du använder cykelkoppling med sulkyvagnen Multi måste du känna till och 
följa trafikregler och lagar som gäller i det land du befinner dig i. 

Var noga med att anpassa cykelkopplingssystemet till följande omständigheter: 

 Maxvikt på person i sulkyn 35 kg 
 Maxfart  25 km/h 
 Maxfart i vägkurva 10 km/h 

Tänk på att bromssträckan kan bli lång speciellt med våta vägbanor och/eller i 
nerförsbackar. 

Alla i ekipaget skall bära hjälm under cykelturen! 

Montera reflexer som är inkluderade på Multivagnens hjul. Använd 
cykellampor såväl fram som bak på cykeln. Vi rekommenderar att utrusta 
cykeln med backspegel när man använder cykelkopplingen. 

Cykla endast med felfria och tekniskt godkända cyklar.  

Föraren på cykeln med cykelkoppling och som kör sulkyn måste vara minst  

16 år. 

Var noga med att alla 
som kör cykeln med 
cykelkopplingen också 
läser denna instruktion.  

Ha en skön cykeltur!  

Till Multivagnen kan man välja tre olika framhjul
beroende på var vagnen kommer att användas.

1. Framhjul Off road (2 st stora hjul)
2. Framhjul Jogger (1 st stort hjul)
3. Framhjul Buggy ( 2 st ledade små hjul)

Den främre ramen med de olika hjulen kan lätt bytas 
med hjälp av låsspärrar på ramen.

Cykelkopplingen kan endast användas då framhjul 
Jogger är monterad, se bild 3.

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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Börja med att montera cykelfästet på var 
sida om cykelns bakhjul.

Lossa snabbkopplingen eller muttern vid hjul-
navet och montera fästet.

Klicka på och lås fast cykelnbygeln på
cykeln.

Bild 4 Bild 5

Bild 6

Bild 7
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Ta av framhjulet på Multivagnen genom att ta 
loss den genomgående axeln. Kom ihåg var du 
lägger fastsättningsaxeln och Joggerhjulet. 

På vissa Multivagnar finns en ficka i ryggstödet, 
saknas ryggfickan kan man använda sig av en 
korg.

Nu skall cykelkopplingens stag monteras fast i 
framhjulsramen.

På bilden till höger är framhjulsramen 
separerad från övriga sulkychassit, det går bra 
att montera cykelkopplingen ändå, då behöver 
någon hålla i sulkyns körhandtag för att 
underlätta monteringen.

Bild 9

Bild 8
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Lägg cykelkopplingens stag mot 
chassiramens tvärgående rör, se 
bild 10.

Fäll upp säkerhetsspärren (svarta 
plastkåpan) 
genom att trycka in låsspärren och 
därefter föra säkerhetsspärren bakåt.

Fäll fram säkerhetskåpan när fästet 
är i position, se bild 11. 
Cykelkopplingen dras ihop med 
Multivagnens framram och låses 
samman.

Bild 10

Bild 11

LÅSSPÄRR

SÄKERHETSKÅPA
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Tryck säkerhetskåpan tillbaka mot ramen. 

VIKTIGT!

1. Kontrollera att låsspärren är utlöst.
2. Kontrollera fastsättningen genom att dra i 

sammankopplingen.
3. Försäkra kopplingen mellan cykel och vagn 

med säkerhetsbanden som medföljer.

Nyckellåset hittar du genom att föra undan 
smutsskyddet från låsöppningen.

Bild 7

Bild 7

NYCKELBAND

LÅS

SMUTSSKYDD
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Sulkyvagnen Multi
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:

RehaNorm Bingen
Am Ockenheimer Graben 50 D

554 11 BINGEN
Tyskland

Tel +49 (0)6721-906-0

www.rehanorm.de
info@rehanorm.de
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