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Kjære kunde!

Takk for at du viser oss tillit ved å kjøpe dette produktet. 

Før sykkelen tas i bruk, vil vi gjerne at du nøye leser gjennom brukerveiledningen. Vær spesielt oppmerksom på sikker-
hetsanvisningene, og følg den informasjonen som gis.

Vi tar forbehold om tekniske endringer.

Viktig informasjon!

Påse at denne brukerveiledningen følger produktet. Av hensyn til sikkerheten kan det lønne seg å ta en fotokopi.

Hilsen Medema Norge AS
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Generelt/Indikasjon/Sikkerhetsanvisninger

1. Generelt
En terapisykkel gjør at funksjonshemmede barn og unge kan bevege seg selvstendig. Sykkelen fungerer 
som et tillegg til fysioterapi og bidrar til å trene opp støtte- og likevektsreaksjonen samt evnen til å koordinere  
bevegelsene. Alle viktige deler, f.eks. sete, styre og pedaler kan tilpasses individuelt til funksjonshemmingen. Ved 
hjelp av spesialutstyr kan barn og unge festes for eksempel i overkroppen, på leggene eller føttene. Syklene har som 
regel bremsenav/reversbremsenav på bakhjulet (unntatt ved stiv tannkrans) og en lufttrykkuavhengig parkeringsbrems 
på forhjulet. 

1.1 Indikasjon
Barn og unge med nevromuskulære sykdommer (f.eks. cerebral parese, muskeldystrofi) som på grunn av   
funksjonshemming ikke kan benytte vanlige sykler eller kjøretøy, heller ikke når disse er utstyrt med støttehjul.

1.2 Sikkerhetsanvisninger
Fare!
Hvis styre og styrestamme er deformert, må det/den straks byttes ut! Videre bruk eller forsøk på reparasjoner  
medfører bruddfare.

 Korrekt bruk av produktet krever at den behandlende personen foretar nøyaktige og omhyggelige    
 forberedelser.

 Kjøretøyet må bare brukes på et jevnt og fast underlag.

 Når det gjelder pasientens maksimale vekt, se punktet "Tekniske spesifikasjoner" i denne  veiledningen.

 Bruk alltid lyse og iøynefallende klær som passer til formålet!

 Vær alltid klar til å bremse, særlig på bratte og uoversiktlige strekninger!

 Ta hensyn til fotgjengere og turgåere!

 Ikke heng noe på styret. Dette reduserer kjøresikkerheten.

 Kontroller jevnlig pedalfester og pedaler!

 Av hensyn til egen sikkerhet anbefaler vi at du alltid går med hjelm når du bruker kjøretøyet. For øvrig er det  
 her viktig å tenke på hjelmens kvalitet. Hjelmen bør minst oppfylle det som loven krever eller anbefaler   
 (Norm: EN 1078 eller ANS)! 

 Før hver tur er det viktig å kontrollere bremser, lys og ringeklokke!

 Pass på at kjøretøyet alltid er i forskriftsmessig stand!

 Kjør bare når du er i stand til det!

 Ikke bruk hodetelefoner av noe slag. Du kan risikere at du ikke hører varsellyder.

Viktig!
Skyvestang: Hvis det er montert skyvestang, må denne bare brukes til å føre kjøretøyet.
Skyvestangen er IKKE egnet til å flytte sykkelen, løfte den eller vippe den!

Fare!
Når det er vått på veien, forlenges sykkelens bremselengde. Det er derfor viktig å avpasse farten slik at det 
er alltid er mulig å stanse.
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Klargjøring/Justering av styre/Justering av sete

2. Klargjøring

2.1 Justering av styre

Høydejustering
Styret kan justeres i høyden. Løsne den innvendige sekskantskruen (A), 
og juster styrestammen (B) til ønsket høyde. Det blir mulig å justere 
styrestammen ved et lett slag på spindelhodet. Deretter strammes klem-
spindlene igjen.

Fare!
Påse at markeringen for minstedybden (C) på styrestammen forblir i  
styrerøret slik at den ikke kan ses.

Justering av styre
Når klemskruen (D) løsnes, kan styret svinges etter behov. Stram klem-
skruen godt etterpå. Når klemskruen løsnes (E), kan hellingsvinkelen på 
styrestammen endres. Dermed kan du endre avstanden mellom sete og 
styre og gripehøyden. Deretter strammes alle skruene igjen.

2.2 Justering av sete

Setehøyde
Setehøyden kan justeres når man løsner klemskruen (A) på seterøret 
ved å trekke ut eller skyve ned setepinnen. Rett ut setet igjen, og stram 
skruen godt.
Setehøyden er riktig justert når foten med tåballen står på pedalen som 
er nærmest bakken og kneet ikke er helt strukket ut.

Juster setet horisontalt
For å kontrollere den horisontale seteposisjonen drei pedalene i van-
nrett posisjon forover og plasser foten på pedalen (mens du sitter på 
setet). Når leggen står loddrett, er seteposisjonen riktig. 
Løsne ellers begge mutterne (B) under setets, skyv setet tilsvarende 
bakover eller forover, og stram mutterne godt igjen.

Fare!
Ved justering må ikke setepinnen trekkes over den aktuelle markeringen. Da er det 
fare for at setet ikke klemmes godt nok fast. Markeringene kan være utformet litt 
forskjellig.
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Justering av støttehjulene/De første sykkelturene 

2.3 Justering av støttehjulene

Støttehjulene er ustyrt med fjærelementer som kan justeres fra mykt 
til hardt. Løsne skruen (A), og flytt fjærelementet i langhullet. 
Ved å skyve det helt til støttehjulet blir fjæren hardere.

Ved å løsne begge skruene (B) kan bakkeavstanden til støttehjulene 
justeres.

Når alle justeringene er foretatt, må skruene strammes godt igjen.

Fjærens reguleringsvei kan også begrenses ved å justere 
endepunktet. Løsne da kontramutteren (C) under støtten. 
Når skruen (D) dreies inn eller ut, kan reguleringsveien 
justeres. Stram kontramutteren igjen etterpå.

2.4 De første sykkelturene

Når sykkelkomponentene er justert i henhold til kroppsstørrelsen, er det på tide å prøve sykkelen.
Husk at før du legger ut på den første turen alene med terapisykkelen, er det viktig å trene sammen med en assist-
ent. Det gjelder særlig kjøring i svinger, for det er her det er størst fare for ulykker. Kjør alltid så langsomt som mulig 
gjennom en sving. Husk at det bredeste stedet på sykkelen er bak deg. Tren derfor på aktuelle hindringer for bedre å 
kunne vurdere bredden på sykkelen.
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3. Brems

3.1 Betjening av parkeringsbremsen

På venstre side av styret er det et bremsehåndtak for parkeringsbremsen, som 
skal gjøre det lettere for brukeren å komme seg på og av sykkelen.

Håndtaket virker omtrent som et vanlig bremsehåndtak. Men hvis bremsen skal 
sperres, må håndtaket trekkes til slik at kloen (B) faller ned i åpningen.

Sperren løsnes ved å trekke til bremsehåndtaket (A).

Viktig!
Pass alltid på at bremsen eller bremseklossene fungerer og er justert   
(se punkt 3.2).

3.2 Justering av parkeringsbremsen eller bremseklossene

Påse at cantileverbremsen (V-bremsen) straks fungerer når håndtaket aktiveres, 
men det skal være nødvendig klaring. Fordi vaierne setter seg, og fordi brem-
seklossene er utsatt for naturlig slitasje, må bremsene justeres etter en tid, eller 
bremseklossene må skiftes ut.

Åpningen mellom felgen og bremsebelegget bør aldri være større enn 1,5 mm. 
Hvis ikke bremseklossene slår nøyaktig mot kanten av felgen, må justeringen 
korrigeres. Løsne klemskruen (A), og trykk bremseklossene sammen for hånd, 
stram vaieren, og trekk klemskruen til igjen.

Denne jobben bør du i tvilstille overlate til forhandleren.

Viktig!
Foreta en prøve hver gang cantileverbremsen (V-bremsen) er justert.
Ved utskifting må det bare settes inn bremseklosser av samme type. Se på produsentens navn eller merke 
samt typebetegnelse.

Advarsel!
Nye bremseklosser får bremseeffekt først etter flere gangers bruk.



8

A

B

C

Bruksanvisning 3-18 spesialsykkel Utgave 1/2010

Trommelbrems/Tilbehør/Ryggstøtte, kroppstøtte, hoftestøtte 

3.3 Trommelbrems i forhjulet

Hvis sykkelen har trommelbrems, er bremsehåndtaket til trommelbremsen på høyre side av  
styret. 

Når du kjører, skal du alltid benytte trommelbremsen på forhjulet i forbindelse med bakhjulsbrem-
sen. Prinsipielt sett lønner det seg å aktivere for- og bakhjulsbremsen samtidig og fordele  
bremsekraften etter skjønn.

4. Tilbehør

4.1 Ryggstøtte, hoftestøtte

Ryggstøtten brukes til å feste kroppstøtte og hoftestøtte.

Ved å løsne skruene (A) til høyre og venstre på holderen under 
setet kan dybden på putene til setet eller brukeren justeres. 

Vinkeljustering av putene kan foretas ved først å løsne skruen (B) 
på holderen.

Når alle justeringene er foretatt, må skruene strammes godt igjen.

Høydejustering av støttene kan foretas ved først å løsne skruen 
(C) på den aktuelle holderen.

Stram skruen godt igjen.
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Skyvestang 

4.2 Skyvestang

Skyvehåndtaket kan høydejusteres ved å løsne klemringen 
(A).

Skyvestangen kan tas av ved å løsne klemringen (B) på røret       
til skyvehåndtaket. Klemringen befinner seg under motoren.

Når skyvestangen settes inn igjen, skal den skyves inn i røret      
helt til den stopper og ikke kan dreies. Deretter strammes        
klemringen godt.

Advarsel! 
Skyvestangen skal bare brukes til å føre sykkelen! 
Skyvestangen er IKKE egnet til å flytte sykkelen, løfte den 
eller vippe den!
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Elektrisk drift

5. Elektrisk drift via navmotor

Elektromotoren letter starten, og på turen er den et tillegg til pedalfunksjonen. Ta noen prøveturer, og øk farten lang-
somt ved å bruke den ekstra akselerasjonen på sykkelen. Det er bare slik du kan få en følelse av forholdet mellom de 
kreftene du bruker, motorkraften og den hastigheten du oppnår. 

Før turen begynner, må det påses at batteriet er så fulladet som mulig (se på ladenivåindikatoren, se den vedlagte 
originale brukerveiledningen fra batteriprodusenten).

5.1. Funksjonen Starthjelp

Start/tur:
Still nøkkelbryteren med nøkkelen på "ON" (nøkkelen skal nå trekkes ut slik at den ikke mistes på turen). Nøkkelen  
ligger i kontrollboksen under bagasjebrettet.

Vri på-/av-bryteren i dreiehåndtaket til "PÅ“ (grønn lampe tennes). Ved å vri forsiktig på dreiehåndtaket koples motoren 
inn og akselererer uten hjelp av brukeren til maks. 6 km/t (16“ og 20“ reduserer hastigheten til 3 km/t).

Når turen er over:
Vri dreiehåndtaket tilbake, og still på-/av-bryteren på dreiehåndtaket til "OFF". Still nøkkelbryteren i kontrollboksen på 
"OFF", og trekk ut nøkkelen.

5.2 Ombygging og funksjonen Aktiv elektrodrift (terapisyklene 24“ og 26“)

Ved å fjerne et avstandsstykke kan starthjelpen som er beskrevet over, utvide hastighetsområdet til 20 km/t.

Ombygging:
Skru pluggen 1 ut av avstandsstykket, og skru deretter avstandsstykket ut av kontrollboksen. Skru nå pluggen 1 rett 
inn i kontrollboksen. Nå er pedalsensoren koplet til kontrollboksen.

Funksjonsmåte:
Gå frem som beskrevet i 5.1. Begynn å trå langsomt med. Denne bevegelsen registreres av en sensor i kranklageret 
og frikopler hele ytelsesområdet til motoren. 
Ved å vri dreiehåndtaket tilbake reduseres hjelpekraften, og når du ikke lenger trår mer, reduserer motoren  
hastigheten til det den er i starthjelp.

Plugg 1

Avstandsstykke

Kontrollboks
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4. Pleie og vedlikehold

Sjekkliste som brukeren må gjennomgå før hver tur med sykkelen:

• Sjekk om alle skruene og mutterne samt hurtiglåsene på hjulene sitter godt. Stram ved behov.

• Sjekk om styre og styrestamme har skader. Skift ved behov.

• Sjekk om bremseanlegget virker som det skal. Juster ved behov.

• Sjekk dekktrykket. Se på opplysningene om dekk i forhold til maks. lufttrykk.

• Sjekk dekkets mønsterdybde.

• Sjekk lys- og signalanlegget.

• Sjekk om håndtakene sitter godt fast på styret. Vurder eventuell slitasje.

Oppgaver som brukeren av sykkelen må utføre hver måned:

• Rengjør styrelageret (lageret i styrerøret) – ev. la et fagverksted sette det inn med fett på nytt og justere det.

• Test og olje vaierne. Påse at de strekkes uten at det blir knekk på dem.

Oppgaver som ved behov, men minst én gang i året, må utføres av et fagverksted:

• Sjekk kjede og kjedestramming. Juster, rengjør og olje kjedet ved behov. Sjekk om bakhjulet er retningjustert. 
 Juster retningen ved behov.

• Test kranklageret, og smør ved behov.

• Smør pedallagrene, sjekk lagerklaringen, og juster ved behov (eller bytt).

• Sjekk navgiret, og juster ved behov.

• Test bremseanlegget, og juster det ved behov. Hvis det er dårlig bremseeffekt, undersøk om håndtak, vaier,  
 bremsehåndtak og bremsebelegg fungerer som de skal. Juster ved behov, og skift ut hvis nødvendig. Smør  
 ledd og lager. Skift vaiere som er klemt eller har en knekk.

• Undersøk om felgen har fått slag eller kast. Sjekk eikestrammingen, og juster eikene ved behov.

• Sjekk dekkets mønsterdybde. Sjekk lys- og signalanlegget.

• Sjekk navet på bakhjulet, og smør det ved behov.

• Undersøk om ramme og gaffel har skader. Skift ut ved behov.

Oppgaver som brukeren av sykkelen må utføre ved behov:

• Sjekk kjede og kjedestramming. Juster, rengjør og olje kjedet ved behov.

• Sjekk kjedeslitasjen. Sett inn kjedet med olje, eller skift det ved behov.

• Sjekk festet til kranklageret, og få det reparert ved behov.

• Sjekk pedalklaringen.

• Sjekk om navgiret er justert riktig.

• Sjekk om styre og styrestamme har skader. Skift ved behov.

• Sjekk om bremseanlegget virker som det skal. Juster ved behov.

• Sjekk dekktrykk og mønsterdybde.

• Sjekk lys- og signalanlegget.

Pleie og vedlikehold (forts. neste side)  
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Pleie og vedlikehold

Pleie og vedlikehold (forts.)
Pleie av sykkelen
For at sykkelen skal være sikker og beholde et pent utseende, må den vedlikeholdes regelmessig. Følgende er viktig 
å passe på:

• Med regelmessig og sakkyndig vedlikehold beholder sykkelen verdien sin. Følgende må gjøres for å unngå  
 korrosjonsskader og andre skader: 

• Fjern aldri smuss ved å tørke det bort. Bruk isteden vann og en myk klut eller svamp. Ikke  bruk høytrykks-  
 spyler til å vaske sykkelen med. Det kan skade lager, lakk og pynt.

• Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler. Bruk en skånsom såpeløsning som rengjøringsmiddel.

• Når du skal desinfisere sete, håndtak og andre polstrede deler som kommer i kontakt med huden, bruk et  
 desinfeksjonsmiddel på sprayboks som du kan kjøpe i butikken.

• Lakkskader må straks repareres.

• Korrosjonsutsatte deler må behandles omhyggelig med egnede konserverings- og pleiemidler, særlig før og  
 om vinteren (kjede).

• Oppbevar sykkelen i et tørt rom med konstant temperatur, særlig om vinteren.

• Hvis sykkelen skal oppbevares i lengre tid, skal lufttrykket i dekkene kontrolleres. Pump dem eventuelt opp til  
 det trykket som anbefales av produsenten (se “Tekniske spesifikasjoner“).
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Transport av personer og bagasje/Bruk på offentlige steder/ Tiltenkt bruk

5. Transport av personer og bagasje

 Merk
Terapisyklene er prinsipielt sett ikke egnet for transport av mer enn én person. Produsenten har intet ansvar for de 
eventuelle konsekvensene av en slik feilaktig bruk av sykkelen.

Bagasjekurven må ikke belastes med over 20 kg.

6. Bruk på offentlige steder

ADVARSEL - VIKTIG Å HUSKE PÅ! 
I veitrafikklovens § 18 ”Særlige bestemmelser for syklende” heter det:
• Syklende kan kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy som ikke er sykkel.
• Syklende som vil svinge til venstre, kan fortsette å holde til høyre på veien og svinge der det er hensiktsmessig.  

Syklende har da vikeplikt for annen trafikant.
• Slik svinging kan gjøres uten hensyn til hva som er angitt om valg av kjørefelt ved offentlig
• trafikkskilt eller ved oppmerking på vei, når det ikke spesielt retter seg mot syklende.
• Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke
• medfører fare eller hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god
• avstand og i tilnærmet gangfart.
• Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom
• den ikke er til unødig hinder eller ulempe.

7. Riktig bruk

Ved sykling på vei eller område åpen for alminnelig ferdsel, er følgende deler påbudt i henhold
til vegtrafikklovens kjøretøyforskrifter nr 119:
• To bremser som fungerer uavhengig av hverandre, den ene på forhjul og den andre på bakhjul.
• Bremsene skal ha hvert sitt betjeningshåndtak som skal kunne betjenes med begge hendene på styret.
• Sykkelen skal ha rød refleks bak og hvit eller gul refleks på begge sider av pedalene.
• Sykkel, som brukes i mørket eller i usiktbart vær på alminnelig beferdet vei eller område, skal foran ha lykt som gir 

hvitt eller gult lys og bak lykt som gir rødt lys og/eller blinkende rødt lys. Lyktene skal være festet til sykkelen.
• Lykten skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende.
• Lykten skal kunne sees tydelig på en avstand av 300 m
• Sykkelen skal ha ringeklokke. Annet varselapparat brukt i trafikken er forbudt.

Så langt den norske vegtrafikkloven.
Følgende advarsler og anbefalinger er hentet fra fabrikantens egen brukerveiledning.

• Sykkeltilhenger kan bare brukes på sykler med stabil ramme- og gaffelkonstruksjoner. Solide sykkelbremser foran 
og bak er også nødvendig. Brukeren må være oppmerksom på at kjøreegenskapene med last endrer seg be-
tydelig i forhold til å kjøre uten last.

• Fare! Føreren møter større utfordringer især ved start, i svinger, ved bremsing og ved kjøring i nedoverbakke.
• Transport av personer over 7 år og 22 kg er forbudt.
• Barn under 7 år kan bare tas med på sykkel av personer som er minst 16 år.
• Barn kan bare transporteres i barneseter. Bruk bare kontrollerte sykkelbarneseter. Følg alltid bruksanvisningen fra 

produsenten av barnesetet.
• Ta hensyn til den maksimale belastningen for sykkelen (se Tekniske opplysninger).

For øvrig anbefaler vi brosjyren ”Sykkel i veien” utgitt av Trygg Trafikk og Statens vegvesen.
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Tekniske spesifikasjoner og verdier

8. Tekniske spesifikasjoner og verdier

12“ 16“ 20“ 24“ 26“

Dekkstørrelse
Toll
ETRTO
Dekktrykk maks.

12,5 x 1,75
47 – 203
2,5 bar

16 x 1,75
47 – 305

3 bar

20 x 1,75
47 – 406
2,8 bar

24 x 1,75
47 – 507
4,5 bar

26 x 1,75
47 – 559
4,5 bar

Mål
(LxBxH) 

99 x 54 x 
66 cm

122 x 54 x 
75 cm

148 x 62 x 
84 cm

168 x 71 x 
95 cm

178 x 71 x 
102 cm

Vekt ca.
(uten tilbehør)

10,5 kg 13 kg 15 kg 18 kg 20 kg

Maks. belastning 
bagasjebrett

20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Maks. belastning 35 kg 50 kg 65 kg 100 kg 120 kg

Utstyr Iht. forskriftene i StVZO (tekniske krav i tysk veitrafikklov)

 

 Dette produktet oppfyller kravene i EG-direktiv 93/42/EWG om medisinske produkter.

9. Gjenbruk

Hvis sykkel får ny eier, husk at denne må få alle de tekniske dokumentene som kreves for å behandle sykkelen på en 
sikker måte. Sykkelen må kontrolleres i samsvar med pleie- og vedlikeholdsanvisningene og alltid være i trafikksikker 
stand.
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Garanti

10. Garanti

I tillegg til de generelle forretningsbetingelsene som gjelder for den sykkelen vi har levert, gir vi en garanti på

3 år på rammen

Hvis det kan dokumenteres at det foreligger material- eller produksjonsfeil, blir skadde deler erstattet gratis. Som 
produsenter kan vi ikke ta ansvar for endringer og konstruksjonsmessige inngrep som omfatter mer enn tilpasning til 
personlig kroppsstørrelse.
Vi tar forbehold om tekniske endringer.
Merk: Spesialombygginger kan ikke byttes!

Vi tar intet ansvar for skader som skyldes at produktet vårt kombineres med andres produkter, som under visse 
forhold kan utgjøre betydelige skjulte farer. Unntaket er at vi gir uttrykkelig tillatelse til å benytte slike fremmede 
produkter. Unntatt fra garantien er også mangler som skyldes naturlig slitasje, overbelastning, hærverk og bruk som 
produktet ikke er beregnet for. 
Garantien blir ugyldig hvis det ikke brukes originale reservedeler fra Schuchmann.

Ansvar!!!
Som følge av konsept og utstyr er gatesykler beregnet for bruk på offentlige steder og veier med fast dekke. Bruk-
eren må med jevne mellomrom kontrollere og eventuelt reparere det nødvendige sikkerhetstekniske utstyret som 
produsenten leverer. Produsenten tar intet ansvar for annen bruk enn det som er nevnt over, og heller ikke for de 
skadene som kan oppstå av slik bruk. Det samme gjelder hvis ikke de sikkerhetstekniske anvisningene blir fulgt.
Dette gjelder særlig hvis sykkelen benyttes i terrenget, ved overlading (se tekniske spesifikasjoner) og hvis ikke man-
gler blir utbedret på korrekt måte.

Advarsel!
Endringer som brukeren foretar selv, fører til at produsentens ansvar bortfaller!
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