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Denna bruksanvisning ger information om hur EIO, Special Tomato sulkyn, skall 
hanteras för en säker och bekväm användning. Bruksanvisningen innehåller också 
monteringsanvisningar, säkerhetsföreskrifter och skötselråd.

Genom att läsa igenom och följa bruksanvisningen hoppas vi att både du och ditt 
barn får stor glädje av sulkyn EIO.
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Användningsområde
Special Tomatos sulky EIO är en innovativ sulky, som kombinerar designen hos en 
klassisk sulky, med extra komfort för barn med särskilda behov utav stöd i sittande. 

Sulkyn är lättkörd tack vare de två svängbara framhjulen och den nätta konstruktionen. 
EIO har på samma gång en rymlig sittyta för att kunna ge god plats åt barn upp till 
40 kg.
Sulkyn är enkel att fälla ihop och tar liten plats i bilens bagageutrymme. 
Lättviktsramen och den genomtänkta utformningen, ner till minsta detalj, gör att 
sulkyn endast väger 10 kg och på så sätt blir mycket lätt att hantera.

Sitsen har vadderade sidostöd för både höft och bål samt ett 5-punktsbälte för barnets 
säkerhet. Ryggstödet kan fällas ner till  liggläge, för sköna vilostunder. I standard-
utförandet ingår också en väl tilltagen sufflett, ett transparent regnskydd och en korg.

För barn som har extra behov av stöd kan sulkyn med fördel användas tillsammans 
med sittdynan Hans och ryggdynan Greta eller den hela sittdynan Susanne.
Se mer information på www.maydayaid.se 

Producentansvar och säkerhet
Tillverkaren garanterar att Special Tomato sulky 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. 

Garantivillkor
Special Tomato Sulky har två års garanti från inköpsdatum. Garantin gäller fabrikations-
fel och under förutsättning att sulkyn endast har använts på det sätt den är avsedd att 
användas och som beskrivs i denna bruksanvisning. 
Vid garantiärende skall Mayday Aid AB kontaktas omgående. Inga garantiärenden får 
åtgärdas av utomstående part, förutom om detta har överenskommits med repre-
sentant 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, miss-
skötsel eller i de fall en utomstående part utan tillstånd har genomfört reparationer 
eller special-anpassningar på sulkyn.
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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 det 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.

- Var uppmärksam på klämrisken när sulkyn fälls ihop.

- Barnet får inte sitta kvar i sulkyn under transport i bil eller
   buss. Barnet får inte sitta i sulkyn då sulkyn ska transporteras i en   
   rulltrappa   eller upp och nedför en trappa.

- Placera aldrig någonting ovanpå suffletten då den 
   kan ta skada.

- Var särskilt uppmärksam vid körning i ojämn terräng. 
   Upprepad belastning av hårda gupp kan skada sulkyn.
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1 Sufflett 9 Bakhjul med quick-release
2 Avtagbar klädsel 10 Fotbroms 
3  Sidostöd för bålen 11  Lättviktsram i aluminium
4  Sidostöd för bäckenet 12  Flaskhållare
5  Vinkelställbart fotstöd 13  Vinkelställbart ryggstöd
6  Solida gummidäck 14  5-punktssele
7  Framhjul med riktningsspärr 15  Höjdjusterbart huvudstöd
8  Korg 16  Justerbart körhandtag

Standardutförande
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Montering och justering

Ram
Öppna upp ramen till en stående 
position (bild 2). 
Var uppmärksam på klickljudet 
som visar att både låsspärren 
(A) och säkerhetsbygeln (B) har 
stängts.

Bakaxel
Placera de två bakre ramdelarna 
(C, bild 2 resp A, bild 3) i hållarna 
på bakaxeln (B, bild 3).

Bakhjul
Bakhjulen har en quick-release-
funktion. Tryck in hjulet på 
hjulaxeln (bild 4). Hjulet sitter 
fast när det hörs ett tydligt 
klickljud.

För att ta av hjulet, håll in
knappen på hjulets nav och 
dra loss hjulet från hjulaxeln.

Bild 3
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Framhjul
Skjut in hjulaxeln i hjulhuset på den främre 
ramen (bild 5). Ett tydligt klickljud visar att 
hjulet sitter fast.

Smörj vid behov sparsamt med silikon- eller 
teflonbaserat smörjmedel.

För att ta loss framhjulet, tryck på knappen 
på hjulhusets ovansida och dra ut hjulaxeln.

Fotstöd
Se till att fotstödets skålade del är vänd åt 
rätt håll. För samtidigt in fotstödets båda 
stag i hållarna i ramen (bild 6). Ett tydligt 
klickljud visar att fotstödet sitter fast.

Bild 5

Bild 6
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Klädsel
Knäpp fast knapparna på 
klädselns övre sidor (A, bild 7) i 
ramen strax under handtaget 
(B, bild 7).

Knäpp fast knapparna nedtill på 
klädsel, i den undre bakre ramen 
(bild 8).

Under sitsen finns två par 
remmar som ska fästas (bild 9).

Dra den ena remmen igenom 
metallöglan på den andra 
remmen (bild 10). Dra inte åt 
för hårt.

Bild 7

Bild 8

B

A

Bild 9

Bild 10
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Klädsel forts.
Den kvarvarande delen av 
remmen läggs in under klädseln 
(bild 11).

Knäpp fast tryckknapparna på 
tyget som ska sitta på fotstödet 
(A, bild 12), i den skålade delen 
av fotstödet (B, bild 12).

Sätt fast kardborrebanden på 
tyget till fotstödet runt 
fotstödets ram (A, bild 13).

På klädselns sidor finns två 
sidostycken som ska fällas över 
den primära låsbygeln och fästas 
med kardborre (bild 14).
På utsidan av sidostycket finns 
en förvaringsficka för exempelvis 
en dricksflaska.

Bild 11

Bild 14

Bild 12

A
B

Bild 13

A
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Sufflett
För ner suffletten i ramens 
fästanordning på båda sidor 
tills ett klickljud hörs (A, bild 15). 
Forcera inte. Var uppmärksam så 
att inget tyg kommer emellan. 

För att koppla loss suffletten, 
tryck ner knappen (B, bild 15) 
och lösgör fästet.

Fäst suffletten med remmen 
(A, bild 16) och dragkedjan 
(B, bild 16), strax under 
knappen som justerar 
körhandtagets höjd.

Genom att öppna dragkedjan på 
båda sidor kan sufflettens bakre 
tygstycke tas bort.

Vadderade sidostöd
För bättre positionering finns 
avtagbara vadderade sidostöd 
för både bålen och höfterna.

I sitsens och ryggstödets tyg 
finns utskurna hål där sido-
stödens kardborreband träs 
igenom (bild 17), för att fästas 
på sitsens respektive ryggens 
baksida (bild 18). Banden ska 
löpa genom hålen och runt 
ramen innan de fästs.

Bild 15

A

B

Bild 16

A

B

Bild 17

Bild 18
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5-punktsbälte
Barnet ska alltid ha på sig 
5-punksbältet när det befinner 
sig i sulkyn. Justera remmarna 
med hjälp av plastspännena på 
båda sidor (A, bild 19). Var noga 
med att axel- och grenremmar är 
justerade efter barnets storlek. 
Ett 5-punktsbälte som är för löst 
ger barnet en större rörelse-
frihet, vilket i värsta fall kan 
skapa en obalans med tipprisk 
för sulkyn.

Stäng 5-punktsbältet genom att 
samtidigt föra ner båda sidors 
plastspännen i fästet på 
grenbältet (bild 19).
Öppna 5-punktsbältet genom 
att samtidigt trycka in sidorna 
på spännet  och dra det uppåt 
(bild 20).

Om ett litet barn ska sitta i 
sulkyn, kan axelremmarna kortas 
ytterligare genom att först trä 
dem in genom de lägre hålen i 
sitsens tyg och därefter ut 
genom de övre hålen (bild 21). 
Huvudstödet placeras över 
spännena.

Bild 20

Bild 21

Bild 19

A
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Parkeringsbroms
Tryck ner parkeringsbromsen 
med foten för att låsa. Lyft upp 
den för att låsa upp (bild 22).

Justera ryggstödets vinkel
För att sänka ryggstödet, håll 
tummen på pilen på spännet 
och dra i pilens riktning (A, 
bild 23).

För att höja ryggstödet, håll på 
spännets utsidor med ena 
handen och dra i remmarna 
med andra handen så att de 
förlängs.

Justera fotstödets vinkel
Tryck in knappen (A, bild 24) på 
båda sidor om fotstödet och 
justera till önskad vinkel. Ett 
tydligt klickljud när knapparna 
släpps visar att positionen är 
låst.

Framhjulens riktningsspärrar
Ställ framhjulen så att de står 
rakt framåt. När riktningsspärren 
(A, bild 25) trycks ner låses 
hjulets riktning. Ett tydligt 
klickljud visar att riktnings-
spärren är aktiverad.

För att låsa upp, tryck riktnings-
spärren uppåt och hjulet blir 
åter rörligt.

Bild 22

Bild 23

A

Bild 24

A

Bild 25

A
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Ihopfällning av sulkyn
Följ dessa steg (enligt bild 27) för 
att fälla ihop sulkyn på ett säkert 
sätt. Var uppmärksam så att inga 
fingrar kommer i kläm.

A. Fäll ryggstödet till fullt 
     liggläge.

B. Lossa sufflettens bakre del   
     från ryggstödet.

C. Fäll upp handtaget till sitt 
     högsta läge.

D. Framhjulens riktningsspärrar
     ska vara upplåsta.

E. Fäll ner fotstödet helt.

F. Stå bakom sulkyn. Dra både 
     låsspärren (F, bild 27 och 
     G, bild 26) och säkerhets-
     bygeln (H, bild 26) bakåt.

G. Tryck ner körhandtaget så att
     vagnen fälls ihop (bild 28).

H. Fäst transportlåset (A, bild 29)
     för att förhindra att sulkyn
     fäller upp sig under transport.

Bild 27

Bild 28

Bild 29

A

B

A

CH

G

F

E

Bild 26
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Skötselråd
Rengör ramen och suffletten med en fuktig trasa och ett milt 
rengöringsmedel. 

Överdraget till klädseln, de vadderade sidostöden, vaddering-
en på 5-punktsselen och huvudkudden kan tvättas i ljummet 
vatten med ett milt tvättmedel och sedan hängtorkas. Klädseln 
får ej torktumlas eller tvättas med blekmedel.

Var noga med att låta sulkyn torka ordentligt innan den fälls 
ihop och förvara den aldrig i fuktiga utrymmen, för att undvika 
att tyget möglar.

Underhåll
Inför varje användning bör bromsarna, hjulen och 5-punktsse-
len kontrolleras. Använd inte sulkyn om något går sönder. Bara 
originalreservdelar 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 längre. Ett serviceintervall på 12 
månader rekommenderas.
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Teknisk data 

Sittbredd (utan sidostöd) 36 cm
Sittbredd (med sidostöd) 23 cm
Sitsdjup 30,5 cm
Ryggstödshöjd 61 cm
Avstånd från sits till fotstöd 33 cm
Avstånd från sits till fotstöd
(med sittdyna Hans och ryggdyna Greta, stl 1 resp 2)

38 cm

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

41 cm

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

43 cm

Handtagets höjd från golvet 76-107 cm
Handtagets vinkel (från golvet) + 60° till -65°
Fotstödets vinkel (från golvet) +15° till -55°
Ryggstödets vinkel + 25° till +75°
Yttermått H: 114 cm

B: 61 cm
L: 117 cm

Yttermått (hopfälld) H: 41 cm
B: 46 cm
L: 81 cm

Yttermått (hopfälld med sittdynor) H: 48,5 cm
B: 46 cm
L: 81 cm

Framhjul (diameter) 229 mm
Bakhjul (diameter) 279 mm
Total vikt (exkl sittdynor) 10 kg
Max brukarvikt 40 kg
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