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1 Samsvarserklæring
Produktet er samsvarsvurdert og CE merket i henhold til 93/42/EØF - Direktiv om 
medisinsk utstyr. Drivaggregatet er testet i henhold til EN 12183-2009, relevante deler 
samt for elektro-kompatibilitet (EMC).

I tilfelle en endring ikke er avtalt med R&E Stricker GmbH, mister denne erklæringen 
gyldigheten.

2 Innledende merknader
ADVARSEL
Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar i bruk produktet.

ADVARSEL
Synshemmede eller personer med kognitiv svikt må ha informasjonsmateriell og bruksanvisning lest 
for dem av hjelpepersoner. De relevante dokumentene er tilgjengelige på vår hjemmeside www.h-e.no. 
Videoer og bilder er også tilgjengelig der.

FORHANDLER MERKNAD
Når produktet leveres til bruker, skal bruksanvisning medfølge samt at bruker informeres om sikkerhets- 
og fareinstruksjonene.

Lever aldri et drivaggregat uten bruksanvisning!

3 Produktbeskrivelse og tiltenkt bruk
Drivaggregatet er koblet til en manuell rullestol som et drivaggregat. Dette kan hjelpe brukeren i sin 
bevegelighet. Målet er å utvide bevegelsesradiusen ved å gjøre det enklere og uavhengig å dekke lengre 
avstander. Koblingen av drivaggregatet skaper et trehjulet kjøretøy med tre relativt store hjul. Drivaggregatet 
forbedrer derfor kjøreegenskapene på ujevne underlag. Hindringer kan også lettere overvinnes. Kjøring i 
bakker gjøres tryggere ved hjelp av ekstra bremsesystem. Brukeren kan uavhengig koble drivaggregatet til 
og fra rullestolen. Rullestolen som sådan er ikke endret, og dens egenskaper er fullt bevart.
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4 Sikkerhets- og 
kjøreinstruksjoner for 
forebygging av ulykker

ADVARSEL
Disse instruksene er for din egen sikkerhet. 
Les disse nøye før du bruker drivaggregatet og 
batteriet samt før lading og følg instruksjonene! 
Unnlatelse av bruksanvisningen kan føre til 
skade på produktet, elektrisk støt, antennelse 
og eksplosjon samt alvorlige personskader. 
Batteriet inneholder kjemiske stoffer, som 
kan forårsake farlige kjemiske reaksjoner hvis 
sikkerhetsinstruksjonene ikke overholdes. Vi 
påtar oss intet ansvar for skader som følge av 
ignorering av bruksanvisningen.

MERK
Følg alle sikkerhets- og fareanvisninger og 
instruksjoner, både i denne håndboken og i alle 
andre håndbøker som følger med.

4.1 Sikkerhetsinstruksjoner
For din egen sikkerhet bør du bruke sykkelhjelm når 
du bruker drivaggregatet.

4.1.1 Tillatt hastighet
Sørg for å overholde de juridiske kravene i landet 
der du bruker drivaggregatet. Drivaggregatet er 
godkjent for en maksimal hastighet på 10 km / t. I 
bratte utforkjøringer bør du kjøre i betydelig lavere 
hastighet for å kunne bremse trygt til enhver tid.

4.1.2 Tillatt nyttelast
Maksimal nyttelast på drivaggregatet er 120 
kg. Maksimal nyttelast for rullestolen som er 
spesifisert.av.produsenten,.kan.begrense.dette.

4.1.3 Brukere med små barn
Av hensyn til barnet må du avstå fra å kjøre et 
drivaggregat med et barn på fanget. Det er høy 
risiko for personskader.

4.2 Sikkerhetskontroller

ADVARSEL
Utfør følgende sikkerhetskontroller før hver bruk. 
Disse tjener først og fremst din sikkerhet og 
sikkerheten.til.alle.andre.trafikanter.

4.2.1 Lufttrykk
Kontroller lufttrykk på drivaggregatet og rullestol 
dekk. Lufttrykket på drivaggregatets dekk skal 
være omtrent 3-4 bar (43,5-58 psi), lufttrykket 
til rullestolhjulene er 5-7 bar (72,5-101,5 psi). 
For nøyaktige maksimalverdier, se avtrykket 
på de respektive dekk. Et for lavt lufttrykk i 
rullestolhjulene øker risikoen for å tippe, spesielt 
når du svinger!

4.2.2 Kontrollere alle deler på enheten
Kontroller at alle komponenter, spesielt alle skruer, 
er.fast..De.fire.skruene.på.tverrøret.må.kontrolleres.
spesielt nøye og strammes om nødvendig for å 
forhindre vridning. De nøyaktige momentverdiene 
finner.du.i.“Tillegg A - Momentliste”. Forsikre 
deg om at batteriet sitter ordentlig i holderen som 
følger med, og lås batteriet. Dette gjelder spesielt 
hvis du har fjernet batteriet fra drivaggregatet for 
ladding.

4.2.3 Retningsstabilitet
Sjekk at drivhjulet er sentrert på rullestolen. 
Hjulet må være midt i rullestolsporet. Avvik 
på maksimalt 1 cm fra sentrum er tillatt. Bruk 
eventuelt instruksjonene fra “7.3 Første kobling av 
drivaggregat til rullestolen”.

Styrestrikk støtter rett kjøring. Detaljert informasjon 
og.innstillingsinstruksjoner.finner.du.i.“12.1 
Funksjon av styrestrikk”.

ADVARSEL
Et feiljustert drivhjul kan føre til ulykker på 
grunn av dårlig retningsstabilitet og tendens til 
svingning.

4.2.4 Bremser
Sjekk om bremsekraften til drivaggregatet er 
tilstrekkelig. Hvis dette ikke er tilfelle, sjekk 
bremseinnstillingene (“16,5 Felgbrems” og 
“16.6 Skivebrems”) Vær oppmerksom på at 
værforholdene, veibanen, drivaggregatets og 
førerens.vekt.har.innflytelse.på.bremsedistansen.

Forsikre deg om at parkeringsbremsene 
til rullestolen er riktig justert. Bruk alltid 
parkeringsbremsene for å sikre apparatet ditt mot 
utilsiktet rulling, spesielt når du parkerer på skrå 
flater..Unngå.parkering.på.skrå.flater.hvis.mulig.
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4.3 Kjøreinstruksjoner
4.3.1 Bli vant med drivaggregatet
ADVARSEL
Tilpass alltid kjørestilen din til graden av 
funksjonshemming.

ADVARSEL
Tilpass farten slik at du når som helst kan bremse 
trygt, selv i uforutsigbare situasjoner! Dette er 
spesielt viktig i utforkjøringer.

ADVARSEL
Hold alltid styret med begge hender når du kjører 
og bremser for å redusere risikoen for ulykker.

Sikker sammenkobling av rullestol og drivaggregat 
krever litt øvelse. Spesielt for nybegynnere, er 
forsiktig og rolig kjøring anbefalt. Unngå ulendt 
terreng og dårlige veier i begynnelsen til du har blitt 
kjent med kjøreegenskapene til drivaggregatet.

Ved å feste drivaggregatet i rullestolen din, blir den 
firehjulede.rullestolen.til.en.trehjuling.med.både.
fordeler og ulemper. Ved svingning er en trehjuling 
mer ustabil enn en vanlig rullestol! I begynnelsen, 
bli kjent med den nye kjøre- og tippeatferden ved 
å kjøre forsiktig. Unngå brå styrebevegelser for 
enhver pris!

Du må langsomt bli vant til de høyere hastighetene 
som kan oppnås med drivaggregatet. Juster 
hastigheten.din.ut.fra.gjeldende.trafikksituasjon.

4.3.2 Kjøring i skumring og i mørket
Slå alltid på den lykten ved kjøring i skumring og 
i mørket. Fest det medfølgende baklyset bak på 
rullestolen. Før du kjører, sjekk alltid batteriene for 
baklyset og ha reservebatterier klare.

4.3.3 Risiko for fall
Unngå brå styrebevegelser for enhver pris!

Kjør i sakte fart, spesielt når du svinger. Len 
overkroppen mot innsiden av kurven (som en 
syklist) for å forhindre at kjøretøyet velter.

Med smale rullestoler og lite camber på 
rullestolens drivhjul, er risikoen for velt spesielt 
stor. For å redusere risikoen for å velte, anbefaler vi 
Kippex hjulavstand.

For å unngå risikoen for å falle, må følgende ikke 
utføres med drivaggregatet:

• Overgå.flere.trinn.eller.landinger
• Kjør diagonalt over en kantstein
• Snu i bratte skråninger
• Raske styrebevegelser
• Brå bremsing i skråninger
• Bremse for hardt på våte veier

Reduser hastigheten din ved overgangen mellom 
stigninger.og.flatt.terreng.

Sideveisstabiliteten økes betraktelig ved økt 
cambring av rullestolens bakhjul.

4.3.4 Kjøring i bratte bakker
Hvis stigningen er for bratt, kan drivhjulet miste 
grepet og spinne. For å forbedre klatreevnen 
kan du utstyre drivaggregatet ditt med en 
akselavstandforlengelse og ekstra vekter. Disse 
har også en positiv effekt på trekkraft på asfalterte 
veier og bremseatferd. Unngå å legge vekt (f.eks. 
en ryggsekk) på ryggen av rullestolen. Det er bedre 
å bruke en bagasjebærer foran.

Under ekstreme fjellturer må du observere 
batteritemperaturen på displayet. Temperaturen 
må ikke overstige 45 °C. For å forhindre 
overoppheting, ta noen pauser for å avlaste 
batteriene.

ADVARSEL
Hvis kjørehjulet glir når du kjører 
nedoverbakke, kan det være nødvendig å bruke 
rullestolbremsene i tillegg.

4.4 Sikkerhetsinstruksjoner for 
batteri og lader

ADVARSEL
Før du utfører reparasjons-, rengjørings- eller 
vedlikeholdsarbeid på drivaggregatet, må du slå 
av de elektriske komponentene og fjerne batteriet 
fra drivaggregatet.

Det medfølgende batteriet skal brukes utelukkende 
til å betjene driftssystemene til drivaggregatet. Ikke 
koble andre systemer til batteriet. All bruk utover 
dette krever skriftlig samtykke fra produsenten. 
Alle data samsvarer med den aktuelle teknikken 
på utskriftstidspunktet. Bruk som bryter avtalen, 
innebærer blant annet:

• Bruk av batteriet i strid med beskrivelsen og 
instruksjonene i bruksanvisningen.
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• Bruk av batteriet som overskrider de tekniske 
ytelsesgrensene

• Teknisk.modifisering.av.batteriet
• Endre programvaren til batteriet
• Bruke batteriet til å drive andre systemer

Vi påtar oss intet ansvar for skader i tilfelle feilbruk.

HELSERÅD
Ved kontakt med gasser som slippes ut, tilfør frisk 
luft. I tilfelle kroppskontakt med batterivæsker, 
skyll den berørte kroppsdelen med rikelig med 
vann. Ved kontakt med slimhinner eller klager, må 
du kontakte lege.

4.4.1 Bruk av batteri
Bruk batteriet bare i omgivelsestemperaturer 
mellom -20 °C (-4 °F) og 50 °C (122 °F). Bruk 
utenfor temperaturområdet forkorter batteriets 
levetid og medfører fare for antennelse.

Ikke utsett batteriet for støt. Hvis batteriet 
har falt eller blitt truffet, må batteriet sjekkes 
av produsenten. Kontakt forhandleren eller 
produsenten angående retur- og reparasjons- / 
avhendingsprosedyre. Dette gjelder også ellers 
skadede eller defekte batterier. Ikke fortsett å 
bruke et skadet eller mangelfullt batteri. Ikke åpne 
batteriet selv.

Hold batteriet tørt og rent. Beskytt batteriet 
mot fuktighet eller fremmedlegemer. Ikke koble 
batterikontaktene til metalliske eller andre 
ledende gjenstander. Hold batteriet borte fra små 
metallgjenstander som skruer, mynter, binders, 
nøkler osv. for å unngå kortslutning. Bare rengjør 
forurensede kontakter med en tørr, ren klut. Ikke 
senk batteriet i vann.

Hvis du legger merke til at batteriet overopphetes, 
lekker, ryker, avgir en uvanlig lukt eller er deformert, 
slutter du å bruke batteriet umiddelbart og slår det 
av.

Beskytt batteriet mot varme og åpen ild (radiatorer, 
mikrobølgeovner og sterkt sollys). Eksponering for 
varme kan føre til antennelse og eksplosjon.

Ikke åpne batterikassen. Ikke demonter batteriet. 
Skader på battericellene eller kontakt med oksygen 
kan føre til brann og eksplosjon. Åpning av batteriet 
annullerer garantien.

BRANNSLUKKING
I tilfelle brann, ikke forsøk å slukke 
litium-ion-batterier med vann eller andre væsker. 
Produsenter av battericeller anbefaler sand som 
eneste slukkemiddel. Det er fare for eksplosjon i 
tilfelle brann.

En brann med batterier kan produsere farlige 
gasser. Ikke inhaler gassene.

4.4.2 Ladeprosessen
ADVARSEL
Ikke la batteriet være uten tilsyn under lading.

Lad batteriet bare ved temperaturer mellom 0 °C 
og 40 °C. Batteriet avbryter lading automatisk 
utenfor temperaturområdet. For å maksimere 
batterilevetiden må du lade batteriet ved 
temperaturer mellom 10-30 °C (50-86 °F).

Lad batteriet i et tilstrekkelig ventilert, tørt og 
støvfritt miljø. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon 
under lading.

Ikke lad batteriet i nærheten av brennbare stoffer 
(faste stoffer, væsker og gasser).

Beskytt batteriet mot fuktighet under lading. Ikke 
lad batteriet i områder der vann kan kondensere på 
batteriet eller laderen. Bare bruk laderen når den 
er helt tørr. Hvis det har dannet seg kondens, la 
laderen tørke helt før den lades.

Bruk bare den medfølgende laderen til å 
lade batteriet. Bruk av annen lader kan føre 
til funksjonsfeil, skade, feil, antennelse eller 
eksplosjon. Ikke lad batteriet med en defekt lader. 
Bytt ut en defekt lader umiddelbart.

Ikke bruk en lader som er skadd eller har falt. Ikke 
åpne eller reparere laderen selv.

Ikke lad ødelagte batterier.

Unngå unødvendig lading og ikke lad batteriet i 
lengre perioder når det ikke er i bruk.

Batterilading stoppes automatisk når batteriet er 
fulladet. Når ladingen er fullført, kobler du først 
laderen fra stikkontakten og deretter fra batteriet.

Ikke bær laderen ved strømledningen eller 
ladekabelen. Ikke trekk i strømledningen for å koble 
laderen fra stikkontakten. Ikke utsett kablene og 
pluggene for trykk og ikke klem delene. Det er fare 
for elektrisk støt eller antennelse.
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Plasser laderen slik at ingen kan trå på eller tråkke 
over kabelen eller laderen. Beskytt laderen og alle 
tilknyttede komponenter mot andre skadelige 
påvirkninger eller belastninger.

4.4.3 Lagring
Ikke oppbevar batteriene på steder som er utsatt 
for varme over lengre tid (solbelyst bagasjerom, 
hageskur, gulv med gulvvarme osv.). Batteriets 
levetid avhenger blant annet av lagringsforholdene.

Bruk bilen bare til transport, ikke for å lagre 
batteriet.

For optimal batterilevetid, oppbevar batteriet ved 
18-23 °C (64-73 °F) og en maksimal luftfuktighet på 
80 %.

Ikke utsett batteriet for fuktighet (regn, snø osv.) 
under lagring.

Lad.batteriet.i.henhold.til.batterispesifikasjonene.
før oppbevaring. Kontroller ladenivået minst hver 
tredje måned, og lad batteriet om nødvendig.

Forsikre deg om at batteriet er lagret beskyttet mot 
skade og uautorisert tilgang.

Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.

5 Tilstand og form på 
rullestolen

Drivaggregatet ditt kan monteres på forskjellige 
rullestoler. Rullestolen din bør derfor være i en 
teknisk perfekt stand. Ikke bruk en rullestol som 
allerede har gjennomgått store rammereparasjoner. 
Vi anbefaler rullestoler med stive rammer, da disse 
gir større stabilitet enn sammenleggbare rullestoler 
når de brukes sammen med et drivaggregat. 
Likevel.er.de.fleste.sammenleggbare.rullestoler.
egnet for kombinasjon med våre drivaggregater. 
Hvis du har spørsmål om rullestolmodellen din, 
eller hvis du har planlagt å kjøpe en ny rullestol, kan 
du kontakte oss.

Forsikre deg om at bremsene på rullestolen 
fungerer som de skal.

Til tross for det påmonterte drivaggregatet, kan 
du bevege rullestolen normalt ved å kjøre på 
bakhjulene. Dette gjør det mulig å bevege seg 
fremover og bakover uten begrensninger. Styring 
på grunn av bevegelsen av rullestolhjulene er 
bare mulig i begrenset grad på grunn av den 
automatiske styreinnstillingen.

6 Igangsetting
En forhandler, en medisinsk forsyningsbutikk, en 
Stricker-salgsrepresentant eller en Stricker-ansatt 
hos R&E Stricker GmbH på stedet gir instruksjonen. 
Vi anbefaler at en assistent blir kalt inn for 
instruksjon og igangkjøring, som senere kan gi 
hjelp med håndtering om nødvendig.

Når du først bruker drivaggregatet, kjør med 
lav hastighet og bli kjent med det. Tilpass alltid 
hastighet og manøvrer etter din egen evne, ytre 
forhold.(vær,.trafikk).og.lovbestemmelser..Etter.
kort tid vil du få en følelse av drivaggregatet. Før 
du bruker drivaggregatet i skråninger, stigninger 
eller ujevnt terreng, må du lære hvordan du bruker 
drivaggregatet på fast, jevnt underlag.

7 Tilpasse drivaggregatet 
til rullestolen og føreren 
(standard ramme)

ADVARSEL
Forsikre deg om at alle skruer er strammet 
til passende moment når justeringen er 
fullført. De tilsvarende dreiemomentene kan 
finnes.i.følgende.instruksjoner.og.i.“Tillegg 
A - Momentliste”. Usikrede skruer utgjør en 
betydelig sikkerhetsrisiko og kan føre til alvorlige 
personskader.
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Fig. 1: Lipo Lomo

Fig. 2: Standard ramme

7.1 Pakke ut drivaggregatet
Drivaggregatet er bundet i kartongen for transport. 
Klipp av tauet før du tar drivaggregatet.

For transport dreies begge langsgående rør 
oppover. Innstillingene for delene blir forklart 
nedenfor.

MERKNAD
For å utføre alle justeringer, parker drivaggregatet 
og rullestolen din trygt på jevnt, fast underlag. 
Forsikre deg om at det er nok plass og lys til å 
gjøre justeringene nøye.

7.2 Justere vinkelen på røret

ADVARSEL
Forsikre deg om at hjørnebeslagene som er festet 
med skruene S1L og S1R ikke glir ut av tverrørene. 
Ikke bruk hjørnebraketter for å justere bredden på 
klemmen.

Løsne skruene S1L og S1R (Fig. 2) med 
den vedlagte unbrakonøkkelen (6 mm). Drei 
lengderørene i ønsket vinkel mot hoderøret.

Veiledningsverdien.for.dette.er.90.°..For.å.finjustere.
styrestillingen, kan det hende du må justere 
vinkelen. Stram skruene S1L og S1R litt. Etter 
fullført justering, stram S1L og S1R skruene til et 
dreiemoment på 30 Nm (22 ft lb).

MERKNAD
Hvis du justerer helningen på hoderøret mens 
drivaggregatet er koblet til rullestolen, løsner 
du S3L- og S3R-skruene for å unngå spenning i 
rammen.

Løsne skruene S3L og S3R for å justere lengden 
på langs rørene og klemmenes vinkel. Forsikre deg 
om at lengden på langs rørene alltid er innstilt på 
begge sider (Fig. 3).

Juster klemmenes vinkel i henhold til 
rullestolrammen i klemmeposisjonen. Dette er 
spesielt viktig for rullestoler med V-formede 
rammer. Stram skruene S3L og S3R lett. Etter 
fullført justering, stram skruene S3L og S3R til et 
dreiemoment på 25 Nm (18,5 ft lb).

MERKNAD
Hvis du justerer lengden på langsgående rør 
mens drivaggregatet er koblet til rullestolen, løsne 
også skruene S2L og S2R for å unngå spenning i 
rammen.

For å justere bredden på klemmeenheten, løsner du 
skruene S2L og S2R. Juster klemmeanordningen 
til bredden på rullestolrammen. Sørg for å stille 
samme vinkel på tverrøret på begge sider (Fig. 3). 
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Stram skruene S2L og S2R lett. Etter å ha fullført 
alle justeringer, stram skruene S2L og S2R til et 
dreiemoment på 30 Nm (22 ft lb).

Fig. 3: Riktig innstilte vinkler

7.3 Første kobling av 
drivaggregatet til rullestolen

Forsikre deg om at skruene S1L og S1R samt S3L 
og S3R bare er strammet litt. En liten justering i 
henhold til rullestolen bør fremdeles være mulig. 
Forsikre deg om at drivaggregatet er i rett stilling.

Rett hjulet på drivaggregatet nøyaktig inn midten 
av rullestolsporet. Maksimalt avvik på 1 cm fra 
sentrum er tillatt. Bruk fotstøtten for å sjekke 
justeringen.

ADVARSEL
Et feiljustert drivhjul kan føre til ulykker på 
grunn av dårlig retningsstabilitet og tendens til 
svingning.

For å forenkle innstillingen, kan du opprette en mal 
(Fig. 4). Så nærmer du malen med rullestolen slik 
at hjulene er i samme avstand fra symmetri linjen. 
Plasser drivhjulet til drivaggregatet nøyaktig på 
symmetri-linjen.

Fig. 4: Mal

A forhjul
B symmetri linje
C Markeringer på forhjul for rullestol
D forhjul for rullestol)

Koble drivaggregatet til rullestolen i henhold til 
“9 Koble drivaggregatet til rullestolen”. Følg 
deretter de ytterligere justeringsinstruksjonene 
for å tilpasse drivaggregatet nøyaktig til deg og 
rullestolen din.

7.4 Justere bakkeklaringen
Koble drivaggregatet til rullestolen.

ADVARSEL
La forhjulene til rullestolen ligge på gulvet. 
Juster alle innstillinger bare når enheten ikke er i 
kjørestilling. Når du gjør justeringer i kjørestilling, 
er det en betydelig risiko for personskade.
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Fig. 5: Automatisk låsemekanisme Åpen

Fig. 6: Automatisk låsemekanisme Stengt

1 sperrefeste
2 låseklaff
3 Låsestift
4 Låsemutter

Bakkeklaring.er.definert.av.avstanden.mellom.
forhjulene til rullestolen og bakken. Justeringen 
gjøres ved hjelp av unbrakoskruen SL i 
justeringen av skruene i slissesporet. Still begge 
auto-sperrene på samme måte. Åpne låseklaffen. 
Løsne unbrakoskruen SL ved sporet pï¿½ den 
automatiske lï¿½semekanismen (Auto-Catch). 
Flytt autolåsen i henhold til dine ønsker og stram 
unbrakoskruen SL med et dreiemoment på 30 Nm. 
Hvis justeringen av hullene ikke er tilstrekkelig, kan 
du også bruke justeringen via låsemutteren. Løsne 
låsemutteren. Vri justeringsmutteren i henhold til 
dine krav. Stram låsmutteren igjen etter å ha fullført 
innstillingene.

Hvis fremre ramme på rullestolen er spesielt 
flat,.kan.det.hende.du.må.montere.Auto-Catch.
på en annen måte. Løsne først skruen SL, hvor 
Auto-Catch er festet til slissen, og skru skruen 
helt av. Fjern hylsen og alle skiver. Forsikre deg 
om å skyve hylsen og alle skiver tilbake på den 
tilsvarende skruen i riktig rekkefølge.

Løsne nå låsemutteren på Auto-Catch og skru 
øyebolten helt av. Fjern også justeringsmutteren fra 
Auto-Catch-huset. Sett hylsen fra øyebolten i det 
lange hullet i Auto-Catch-huset. Sett igjen skruen 
SL på plass med alle skiver gjennom automatisk 
sperre i sporet.

MERKNAD
Vær spesielt oppmerksom på at den mindre 
skiven (mellomlegg) er i direkte kontakt med 
hylsen. Ellers er det fare for skade på delene.

Hvis du nå prøver å lukke låseklaffen, kolliderer den 
med skruen SL. Derfor må du bøye den vinklede 
enden av låseklaffen (enden med hullet) opp til 90 ° 
med kombinert tang (Fig. 7). Stram skruen SL med 
et dreiemoment på 30 Nm.

Fig. 7: Automatisk låsemekansime

ADVARSEL
Når du løfter forhjulene til kjørestilling, må begge 
låsestiftene kobles inn samtidig. Dette er helt 
nødvendig for riktig funksjon.

Lengden på sperresporet er en guide for 
justeringen. Når drivaggregatet er parkert, skal 
omtrent 1 cm av den være synlig. Jo lenger den 
synlige delen er i parkert stilling, jo større er 
bakkeklaringen i kjørestillingen.
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Etter justering, sjekk bakkeklaringen ved å løfte 
forhjulene til rullestolen til kjørestilling. Vi anbefaler 
en bakkeklaring på ca. 3-4 cm. Utfør trinnene 
beskrevet over til innstillingen tilfredsstiller dine 
krav. Justering av bakkeklaringen kan påvirke 
veivens stilling. Juster dem om nødvendig.

8 Tilpasse drivaggregatet 
til rullestolen og føreren 
(Pico)

Fig. 8: Limo Lomo Pico

ADVARSEL
Forsikre deg om at alle skruer er strammet 
til passende moment når justeringen er 
fullført. De tilsvarende dreiemomentene kan 
finnes.i.følgende.instruksjoner.og.i.“Tillegg 
A - Momentliste”. Usikrede skruer utgjør en 
betydelig sikkerhetsrisiko og kan føre til alvorlige 
personskader.

Fig. 9: Pico ramme

8.1 Montere U-rammen
Målet med monteringstrinnene er å plassere 
overkanten av koblingsplaten ca. 42 cm 
over bakken (Fig. 10). Hvis U-rammen med 
koplingsplaten er riktig plassert og festet ordentlig, 
kan drivaggregatet kobles til rullestolen (“9.2 
Pico-rammekobling”) og frakoblet fra rullestolen 
(“10.2 Frakobling av Pico ramme”) når som helst 
uten problemer og verktøy fra føreren.

Innstilling av Lipo Lomo Pico

For å gjøre dette, må du åpne klemmen på 
begge sider akkurat nok til at de kan skyves 
over de fremre rammene på rullestolen. Åpne 
klemmene bare så langt det er nødvendig, åpner du 
klemmemutrene for langt, kan de falle ut (etter ca. 
20 omdreininger).

Løsne skruene S2L og S2R for å justere bredden på 
U-rammen.
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Fig. 10: Koble fra S2R og S2L

Juster klemmenes vinkel iht. rullestolrammen 
i klemmeposisjonen. Løsne skruene S5L og 
S5R. Dette er spesielt viktig for rullestoler med 
V-formede rammer.

ADVARSEL
Når du løsner og strammer skruene S5L og S5R, 
må du huske å holde dem fra innsiden med en 
4 mm unbrakonøkkel og stramme mutteren med 
en 5 mm unbrakonøkkel. Forsikre deg om å ikke 
skru skruene for stramt (10 Nm (7.5 ft lb).

Fig. 11: Koble fra S5R og S5L

Fest nå klemmen til rammen av rullestolen ved å 
bruke spakene H1L og H1R til venstre og høyre. 
Forsikre deg om at klemmene er i samme høyde. 
Ikke stram spakene helt ennå, slik at det fortsatt 
kan gjøres små justeringer.

Juster nå U-rammen forsiktig slik at den er 
symmetrisk og sentrert foran rullestolen.

Fig. 12: Riktig justert ramme

For.å.justere.avstanden.til.tverrøret,.kan.du.flytte.
skyverørene i klemmen. Dette lar deg forkorte 
eller forlenge rammen med maksimalt 3 cm. 
Løsne skruene S5L og S5R. Forsikre deg om at 
skyverørene på begge sider er i samme stilling for 
å unngå en skrå plassering av tverrøret. Ikke trekk 
skyveørene for langt ut av klemmen. Endekapslene 
må forbli helt foran klemmen.

MERKNAD
Hvis du trenger større avstand fra drivaggregatet 
til rullestolen, er rammer med lengre skyverør 
tilgjengelig.

Fig. 13: Riktig justering i lengderetningen

Kontroller U-rammen nøye for en nøyaktig, 
symmetrisk og sentrert stilling foran 
rullestolrammen. Deretter kan alle skruer og 
spaker som er løsnet så strammes trygt for å sikre 
absolutt dimensjonsstabilitet. Trekk til alle skruene 
i henhold til “Tillegg A - Momentliste”.
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Hvis du har utført alle trinnene etter hverandre i 
henhold til instruksjonene, er U-rammen alltid klar 
til bruk. Imidlertid kan det være nødvendig å justere 
koblingsplaten før drivaggregatet kan kobles til. For 
å gjøre dette, må du utføre de nødvendige trinnene 
nedenfor.

8.2 Justere vinklingen på 
koblingsplaten

Helningen på koblingsplaten lar deg justere 
bakkeklaringen på forhjulene til rullestolen. Løsne 
skruene S1L og S1R. Nå kan du endre helningen 
på koblingsplaten ved å vri tverrøret. Etter at 
du har justert helningen i henhold til dine krav, 
stram alle skruene nøye i henhold til “Tillegg A - 
Momentliste”.

Fig. 14: Koblingsplate for skrå

Fig. 15: Riktig skrå koblingsplate

8.3 Justere høyden på 
koblingsplaten

Løsne skruene S4L og S4R (Fig. 17). Nå kan 
du justere høyden på koblingsplaten ved å 
vippe U-rammen oppover eller nedover. Etter 
at du har justert høyden i henhold til dine krav, 
stram alle skruene nøye i henhold til “Tillegg A - 
Momentliste”.

Fig. 16: Koble fra S4R og S4L

8.4 Justere høyden på håndtaket
Løsne spaken HS (Fig. 21) og juster høyden på 
styret etter dine ønsker. Styret kan skyves helt inn 
for transport.

9 Koble drivaggregatet til 
rullestolen

9.1 Koble standard ramme
Når du har justert drivaggregatet nøye til rullestolen 
din, kan du når som helst koble den til og fra 
koblingen til rullestolen.

Hvis det er låst, låser du opp Auto-Catch. For å 
gjøre dette, skyv låseklaffen i klemmens retning 
(Fig. 5 og Fig. 6). Låseklaffen vil åpne og frigjøre 
låsepinnen. Nå kan du justere klemmeenheten og 
dermed slappe av Auto-Catch til maksimal lengde. 
Vi anbefaler å lukke låseklaffene øyeblikkelig 
for å unngå personskader når du bruker 
klemmespakene.

Åpne klemmeenheten på begge sider akkurat 
nok slik at den kan skyves over framrørene til 
rullestolen. Åpne klemmene bare så langt det er 
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nødvendig, om du åpner dem for langt, kan det 
føre til at klemmemutrene faller ut (etter ca. 20 
omdreininger).

ADVARSEL
Trekk til kulehåndtaksmutteren eller 
tetra-stjernemutteren til et maksimalt 
dreiemoment på 6-8 Nm (4,5-6 ft lb)!

Grip drivaggregatet ved styret og fest den til fremre 
ramme av rullestolen ved hjelp av klemmeenheten. 
Stram nå klemmene på begge sider.

For din egen sikkerhet anbefaler vi at du låser 
bremsene på rullestolen og på drivaggregatet for 
koblingsprosedyren. På denne måten forhindrer du 
at drivaggregatet eller rullestolen beveger seg, og 
du har begge hender fri til å lukke klemmene.

For ytterligere å forenkle koblingsprosessen, 
vil du motta posisjonsklemmer sammen med 
drivaggregatet, som du kan montere godt på 
rullestolen. På disse kan du enkelt, trygt plassere 
klemmen til drivaggregatet, og du trenger bare å 
lukke klemmene.

MERKNAD
Når du lukker klemmene, må du alltid sørge 
for at klemmene er rettet parallelt med rørene 
i fremre ramme på rullestolen. Hvis dette ikke 
er tilfelle, er det fare for skade på PVC-lokkene. 
Forsikre deg om at PVC-dekslene er uskadd før 
koblingen. Skadde PVC-lokk kan forårsake skade 
på rullestolen.

GARANTI OG ANSVAR MERKNAD
PVC-dekslene er slitedeler, så det er ingen garanti 
for dem. Vi påtar oss intet ansvar for skader 
forårsaket av skadede PVC-lokker.

Slipp nå bremsene på drivaggregatet. Skyv styret 
fremover slik at forhjulene til rullestolen løfter 
seg fra bakken. Skyv drivaggregatet fremover til 
Auto-Catch griper fast på begge sider. Du bør høre 
et tydelig klikk. Sjekk om begge låsepinnene er 
synlig innkoblet.

9.2 Koble til Pico ramme
Så snart U-rammen og koblingsplaten er i optimal 
stilling, kan du koble drivaggregatet til rullestolen.

Kontroller posisjonen til dreiebryteren D1 (Fig. 9). 
Denne må peke nedover før dokkingsprosessen 
slik at tappen som styres av denne stikker ut.

Plasser drivaggregatet sentralt foran 
koblingsplaten og løft sidepinnene på 
drivaggregatet inn i sporene som er gitt i 
koblingsplaten. Stiften som styres av D1 skyves 
først inn og må deretter hoppe automatisk ut når 
drivaggregatet er i riktig posisjon.

Skyv nå styret på drivaggregatet bort fra deg 
og løft forhjulene på rullestolen forsiktig til de 
nedre pinnene på drivaggregatet griper inn i 
koblingsplaten. Forsikre deg om at pinnene er 
festet på begge sider. Drivaggregatet er nå klar til å 
sykle.

10 Koble fra drivaggregatet 
fra rullestolen

10.1 Koble fra standard ramme
Lås opp automatisk sperre på begge sider ved å 
skyve låseklaffene i retning av klemmene (Fig. 5 
og Fig. 6). Låseklaffen trykker nå på låsepinnen. 
Låsing fungerer bare så lenge låsepinnen er losset. 
For å avlaste belastningen på låsepinnen, ta tak 
i drivaggregatet ved styret og skyv den vekk fra 
kroppen. Låseklaffene skyver nå låsepinnene 
tilbake og låser opp automatisk sperre. Sett 
forsiktig framhjulene på rullestolen. Vi anbefaler 
å lukke låseklaffene øyeblikkelig for å unngå 
personskader når du bruker klemmespakene.

ADVARSEL
Så snart du skyver drivaggregatet fremover med 
styret, åpnes låseklaffene og automatisk sperre 
låses opp. Du har nå full vekt.

Låseklaffene fungerer bare uten belastning. Forsøk 
aldri å tvinge låsepinnene tilbake. Dette kan bøye 
låseklaffen.

Så snart du har slått av drivaggregatet, kan du 
åpne klemmene og slippe drivaggregatet fra 
rullestolen. Åpne klemmene bare så langt det 
er nødvendig, da du åpner dem for langt, kan 
føre til at klemmemutrene faller ut (etter ca. 20 
omdreininger).



R&E Stricker GmbH

Bruk av drivaggregat 15

Elektriske Drivaggegat

10.2 Koble fra Pico ramme
For å koble drivaggregatet fra rullestolen, skyv 
spaken H2 helt fram. Pinnene i bunnen av 
koblingsplaten er låst opp og drivaggregatet løsner 
fra koblingsplaten og senker rullestolens hevede 
hjul til bakken.

Drei nå dreiebryteren D1 (Fig. 9) oppover slik at 
tappen som styres av den senkes. Drivaggregatet 
er nå helt løsnet fra U-rammen. Løft drivaggregatet 
litt ut av koblingsplaten og sett den på stativet.

MERKNAD
Drei dreiebryteren D1 nedover umiddelbart etter at 
du har koblet ut, slik at du ikke glemmer den neste 
gang du kobler til.

11 Bruk av drivaggregat
11.1 Lipo Lomo Serien
1 nøkkelbryter
2 tretrinns brytere
3 lys
4 kapasitetsindikatorer
5 gasspjeld
6 bremsespaker med avbruddskontakt
7 bjelle
8 omvendt gir (tilleggsutstyr)
9 cruise control (valgfritt)
10 hastighetsmåler
11 USB-kontakt (ekstrautstyr)
HS høydejusteringsstyr
HL styreskrue
H2 utløsning for koblingsplate

Fig. 17: Lipo Lomo kontrollsenter

Fig. 18: Lipo Lomo Pico kontrollsenter

Fig. 19: Lipo Lomo styret

Fig. 20: Lipo Lomo Pico styret
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11.1.1 Starten av turen
ADVARSEL
Fjern alltid nøkkelen fra nøkkelbryteren når du 
parkerer drivaggregatet for å forhindre uautorisert 
bruk av enheten.

Fig. 21: Batteri

Slå på batteriet med hovedbryteren på batteriet 
(Fig. 22). Du kan se at batteriet er på når lampen 
på batteriet er tent.

Drei nøkkelbetjent bryter med nøkkelen til “ON” 
-posisjon (Fig. 18 / Fig. 19). Fjern nøkkelen og 
oppbevar den sikkert slik at du ikke mister den 
mens du kjører.

Drei høyre håndtak for å akselerere.

Bremsespaken på høyre side av styret avbryter 
automatisk elektronikken på stasjonen når den 
aktiveres. Derfor kan du ikke akselerere og betjene 
høyre bremsespak samtidig.

Bremsespaken på venstre side av styret har ingen 
bryterkontakt. Du kan bruke venstre bremsespak 
for bakkestart.

11.1.2 Starte i en stigning
Hvis du har stoppet i en oppoverbakke og vil starte 
på nytt, kan det hende du ruller bakover og derfor 
kan det hende at du ikke kan starte. For å starte til 
tross for stigningen, len deg fremover for å legge 
mer vekt på forhjulet. Bruk og hold inn venstre 
bremsespak. Akselerer nå forsiktig samtidig som 
du reduserer trykket på bremsen mens du sakte 
akselererer. Så snart du merker at du beveger deg i 
kjøreretningen, kan du løsne bremsen helt.

11.1.3 Slutten av turen
Slå av batteriet med hovedbryteren på batteriet 
(Fig. 22). Du kan se at batteriet er slått av når 
lampen på batteriet ikke er tent.

Drei nøkkelbryteren på kontrollenheten med 
nøkkelen til

11.1.4 Spesialutstyr: frontlys / horn og 
cruisekontroll / revers

Fig. 22: Venstre: lys (øverst) og horn (nederst); Til høyre: 
reversgir (topp) og cruisekontroll (nederst)

For å slå på lyset på drivaggregatet, trykk på 
den røde knappen med lyssymbolet på venstre 
håndtak. Trykk på knappen igjen for å slå av 
lyset igjen. Trykk på den grønne knappen med 
hornsymbolet for å aktivere hornet.

Trykk på den røde knappen på høyre håndtak for 
å aktivere revers. Trykk på knappen igjen for å 
slå av revers. Den grønne knappen brukes til å 
aktivere cruisekontroll. Når cruisekontrollen er 
aktivert, lagrer og opprettholder du din nåværende 
kjørehastighet. Trykk på knappen igjen for å 
deaktivere cruisekontrollen. Hvis du trykker på 
bremsen med bryterkontakt (brems på høyre 
håndtak), deaktiveres også cruisekontrollen.
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ADVARSEL
Bruk.bare.cruisekontrollen.når.trafikksituasjonen.
tillater det. Vær forberedt på å deaktivere 
cruisekontrollen når som helst ved å bruke 
bremsen med bryterkontakt.

11.1.5 Spesialutstyr: 2 Lipo batterier 
med 2 brytere

Med dette alternativet for Lipo Lomo, får du et 
drivaggregat med to batterier på gaffelen og 
en kontrollboks med to vippebrytere. Standard 
batteriholder øverst er ikke nødvendig med dette 
utstyret.

Du kan ikke bruke de to batteriene parallelt. Bruk de 
to bryterne til å bytte batterier og skjerm. Bytt alltid 
begge bryterne samtidig. Forsikre deg om at begge 
bryterne er i samme posisjon til enhver tid.

Fig. 23: Venstre batteri eri på

Fig. 24: Høyre batteri er på

11.1.6 Spesialutstyr: 3 Lipo batterier 
med 4 brytere

Med dette alternativet for Lipo Lomo, får du et 
drivaggregat med to ekstra batterier på gaffelen og 
en.kontrollboks.med.fire.vippebrytere.

Du kan ikke bruke batteriene parallelt. Bruk 
de to bryterne til venstre for å bytte batterier 
og skjerm fra venstre mot høyre og omvendt. 

Bruk de to bryterne til høyre for å bytte drift fra 
standardbatteriet til batteriene på gaffelen eller 
omvendt. Bytt alltid to brytere samtidig. Forsikre 
deg om at venstre og høyre bryter er i samme 
posisjon til enhver tid.

Fig. 25: Øverste batteri er på
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Fig. 26: Batteri nederst til venstre er på

Fig. 27: Batteri nederst til høyre er på

12 Styring
Bruk styret på drivaggregatet til styring. Styringen 
er utstyrt med en dobbeltvirkende styrestrikk, 
som sikrer optimal retningsstabilitet. For din egen 
sikkerhet, unngå raske styrebevegelser, spesielt når 
du kjører fort. Det er fare for å velte kjøretøyet.

12.1 Styrestrikkenes funksjon
Styrestrikkene er plassert i den øvre enden av 
gaffelen. Enheten demper styringen, støtter rett 
kjøring og tilbakestiller automatisk styringen. Flere 
rattspjeldgummier garanterer disse funksjonene.

Det er en nøkkelfresing (13 mm) på den nedre 
bolt på klemmegummiene. Vri dem til høyre 
eller venstre for å justere gaffelen og dermed 
kjøreretningen (Fig. 29). Om nødvendig åpner du 
også mutteren foran på gaffelen.

Fig. 28: Justering av styrestrikk

13 Bremser
SIKKERHETSINFORMASJON
Bremsene er designet for et ettseters 
drivaggregat. Hvis den brukes på andre kjøretøyer 
eller utstyr, blir garantien ugyldig. Feil bruk kan 
føre til alvorlig personskade.

Av sikkerhetsgrunner er alle modeller utstyrt med 
to uavhengige bremser.

Kontroller funksjonen til bremsene og 
bremsebeleggene for hver kjøretur.
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14 Forlengerstativ
Vi tilbyr monteringsstativer i forskjellige utførelser. 
Alle.versjoner.er.fritt.utskiftbare..Du.kan.finne.de.
forskjellige alternativene i vår katalog eller på vår 
hjemmeside og bestille dem direkte fra oss.

For å justere vinkelen, løsne skruen A. I parkert 
stilling skal stativet berøre bakken nær forhjulene 
til rullestolen.

14.1 Standard utstyr
Løsne vingeskruen C for å justere lengden på 
monteringsstativet.

Stativet kan forbli på drivaggregatet når du kjører, 
da det løftes fra bakken akkurat som forhjulene 
til rullestolen. Om nødvendig, kan du fjerne 
stativrørene for transport av drivaggregatet. For 
å fjerne stativrøret, trykk på knapp B og fjern 
stativrøret.

Fig. 29: Innstillinger av monteringsstativ

14.2 Valgfritt utstyr: Rask justering
Det valgfrie hurtigjusterbare monteringsstativet 
lar deg justere høyden på monteringsstativet når 
som helst enda enklere. Dette lar deg raskt justere 
bakkeklaringen, f.eks. i ujevnt terreng.

15 Batteri og lader
SIKKERHETSMERKNAD
Det er viktig at du leser og følger all sikkerhets- og 
fareinformasjon (“4.3 Sikkerhetsinstruksjoner for 
batteri og lader”).

GARANTI MERKNAD
Batterier er slitedeler. Garantiperioden er 24 
måneder.

AVFALLSINSTRUKSJON
Kast kun batteriene til de angitte 
deponeringsstedene. Hvis du har spørsmål, 
kan du kontakte en spesialistforhandler eller 
produsenten.

15.1 Lade batteriet

ADVARSEL
Før du bruker batteriet, må du kontrollere at 
nettspenningen stemmer med nettspenningen til 
laderen. Ladespenningen til laderen er angitt på 
navneskiltet.

Vi anbefaler å lade batteriet etter hvert bruk av 
drivaggregatet. Hvis du har ladet ut batteriet, må du 
lade det øyeblikkelig.

Lad batteriet før hvert bruk. Kontroller batteriets 
ladetilstand før hver kjøretur. Hvis batteriet er helt 
utladet mens du kjører, kan du bare fortsette å 
kjøre manuelt ved å kjøre rullestolhjulene. Slå på 
batteriet bare for bruk. Slå av batteriet umiddelbart 
når du slår av drivaggregatet.

15.2 Lipo Lomo serien
15.2.1 Utstyr
En Lipo Lomo er som standard utstyrt med et 
vedlikeholdsfritt litium-ion-batteri. Siden batteriet 
ikke har noen minneeffekt, kan du lade batteriet 
uten å nøle når du lader. Det er ikke nødvendig å 
lade batteriet helt ut før det lades. Batteriet har 
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en sikring. Plasseringen av sikringen avhenger av 
produksjonsdatoen. Du kan motta nye sikringer fra 
oss.

15.2.2 Montere batteriet
Batteriet er festet til rammen med en brakett 
og sikret med en lås. Du kan fjerne batteriet fra 
holderen for å lade, bytte eller transportere det. Drei 
nøkkelen mot klokken. Skyv batteriet av holderen 
på siden av låsen.

Når låsen er festet, låser du den igjen ved å vri 
nøkkelen med klokken. Fjern nøkkelen og oppbevar 
den sikkert for å forhindre at låsen åpnes mens du 
kjører.

Fig. 30: Batterifeste

16 Reparasjon, vasking og 
vedlikehold

Vedlikehold drivaggregatet regelmessig. Din 
sikkerhet avhenger sterkt av drivaggregatets 
tilstand, spesielt bremsenes tilstand. Vedlikehold 
og pleie forlenger drivaggregatets levetid 
betraktelig. For detaljerte instruksjoner om 
standardkomponenter, bruk tilbudene fra de 
respektive produsentene på internett. Du kan få 
profesjonelt vedlikehold utført av din forhandler 
eller oss. Vi anbefaler profesjonelt vedlikehold 
hvert 2. år. En vedlikeholdslogg er tilgjengelig 
på vår hjemmeside. Du kan også gå til en 
sykkelbutikk for å sette opp mange komponenter til 
tilhengerfeste.

16.1 Rengjøring og stell
Rengjør drivaggregatet med varmt ferskvann og 
en svamp. For hard tilsmussing anbefaler vi også 
Sonax® Bike Cleaner (Art.-nr. 873027-0). Hvis du 
bruker drivaggregatet nær sjøen eller på stranden, 
må du rengjøre enheten regelmessig med mye 
ferskvann for å forhindre rust.

ADVARSEL
Unngå å rengjøre drivaggregatet med høyt 
vanntrykk. Det er fare for at vann trenger inn i 
kontrollenheten. Den kan da bli ødelagt.

Etter rengjøring, spray rammen på drivaggregatet 
og skruene forsiktig med olje. Dette forhindrer 
rust ytterligere. Vi anbefaler Sonax® SX 90 PLUS 
multifunksjonsolje.

ADVARSEL
Ikke spray pleieoljen på bremser, felger eller på 
gummideler.

16.2 Lufttrykk på drivhjulet
Kontroller lufttrykk på drivaggregatet og 
rullestoldekkene. Lufttrykket på drivaggregatets 
dekk skal være omtrent 3-4 bar (43,5-58 psi). For 
nøyaktige maksimalverdier, se avtrykket på de 
respektive dekk.

Hvis du kjører på løst underlag eller i stigninger, 
anbefaler vi å redusere lufttrykket på drivhjulet 
til omtrent 2 bar (29 psi). Dette øker dekkets 
kontaktflate.og.forbedrer.trekkraften.

16.3 Klemmeenhet
Smør vaiern i bremsehåndtaket og vaierfører.

16.4 Auto-Latch
Smør regelmessig låsesporet, låsepinnen, 
glidesporene på låseklaffen og spiralfjæren i 
låseklaffen med sprayolje og fett.

16.5 V-bremse
16.5.1 Justering
Full bremseevne kan bare oppnås med riktig 
justerte bremser. Vær derfor oppmerksom på 
følgende punkter når du gjør innstillingene:
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• Hvis bremsene er riktig justert, bør 
bremseklossene ha en liten avstand (1,5-
2,0 mm) fra felgen. Jo større avstand, jo lavere 
bremseeffekt, og du trenger en mye større kraft 
for å bremse.

• Juster bremseskoen nesten parallelt med 
kanten. Ved bremsing skal bremseskoen være 
i full kontakt. Forsikre deg om at den fremre 
delen av bremseskoen berører felgen først. 
Når den fremre delen bare berører kanten, kan 
bakdelen fortsatt være 0,5 mm fra hverandre. 
En vanlig årsak til skrikende bremser er dårlig 
justering av bremseskoene.

• Med riktig justerte bremser, bør 
bremseklossene.være.sentrert.på.felgflanken..
Hvis du har montert bremseskoene for lavt, kan 
de.gli.av.felgflanken.og.komme.inn.i.eikene..
Hvis bremseklossene er montert for høyt, kan 
dekket bli skadet av bremseklossene.

• Forsikre deg om at bremsearmene er i riktig 
posisjon for å oppnå best mulig bremseevne. 
Bremsearmene skal være vertikale når putene 
kommer i kontakt med felgen. Bruk skiver 
i forskjellige tykkelser for å oppnå riktig 
innretting.

Fig. 31: Innstilling av V-bremse

• I tilfelle bremsen fungerer ujevnt, må du 
kontrollere.finjusteringen..Juster.2.mm.
unbrakoskrue på bremsearmene. Drei skruene 

med klokken for å øke avstanden mellom 
bremsebelegg og felg. Drei mot klokken for å 
redusere avstanden. Juster bremsene slik at 
begge sider har samme avstand til kanten.

16.5.2 Vedlikehold
Sørg for å sjekke bremsene regelmessig. Bare på 
denne måten kan du stole på bremsenes funksjon 
og trygt stoppe selv i farlige situasjoner.

Når du kontrollerer bremsene, må du være 
oppmerksom på følgende punkter:

• Er bremseskoene i god stand?
• Rengjør bremseklossen forsiktig fra tid til annen 

med sandpapir eller en trådbørste.
• Bytt ut slitte bremseklosser.
• Har bremseskoene riktig justering mot kanten 

(“16.5.1 Justering”)?
• Har bremseskoene riktig avstand til felgen 

(“16.5.1 Justering”)?
• Er bremsekablene uskadet?

• Sjekk alle steder der bremsekablene berører 
rammen.

• Hvis.enkeltfibre.på.en.bremsekabel.er.
skadet, må du bytte bremsekabelen 
umiddelbart.

• Stram festeskruene til bremsekabelen 
regelmessig.

• Forny generelt alle bremsekabler og ytre 
hylser etter ca. 8000-10000 km.

16.5.3 Hylende bremser
Hylende bremser kan komme av forskjellige 
årsaker. Det er en resonanseffekt forårsaket av 
vibrasjoner grunnet de forskjellige mulige årsakene, 
kan.det.hende.du.må.prøve.flere.tiltak.for.å.
eliminere årsaken. Følgende handlinger kan bidra 
til å løse problemet:

• Juster bremseskoen litt høyere eller lavere til 
felgflanken.

• Forkorte eller slip bremseklossene litt for å 
gjøre.bremseoverflaten.litt.flatere.

• Slip.kantflankene.litt.med.fint.sandpapir.

Hvis disse tiltakene ikke har noen effekt, kan du 
prøve bremsesko fra en annen produsent eller 
installere en Brake Booster.
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16.5.4 Utilstrekkelig bremsekraft
Kontroller først justeringen av bremsene. 
Plasseringen av bremsekablene kan også ha en 
negativ.innflytelse.på.bremseevnen..For.stramme.
radier fører til unødvendig høye håndkrefter på 
grunn av friksjon av bremsekabelen. Ytre skjell som 
er for sjenerøst lagt har samme effekt.

16.5.5 Bytte bremseklosser
For en bremsesko med utskiftbart bremsebelegg, 
bruk kombitang for å trekke tappen ut av 
bremseskoen. Bremseklossen kan nå fjernes. Bruk 
eventuelt kombinertang hvis bremsefôret er veldig 
stramt. Hvis bremseskoene på bremseskoen ikke 
kan skiftes ut, bytter du ut hele bremseskoen.

16.6 Skivebrems
16.6.1 Montering
Overlat monteringen av skivebremsekomponentene 
til.kvalifisert.personell.med.passende.kunnskap.og.
verktøy. Feil installasjon er en stor sikkerhetsfare 
og kan føre til ulykker som kan føre til alvorlig 
personskade.

16.6.2 Innkjøringsperiode
For å oppnå størst mulig bremsekraft fra 
skivebremsene, må du trekke dem inn. Gjennomfør 
30-40 bremser. Under innkjøringsperioden kan 
skivebremsene forårsake støy.

16.6.3 Vedlikehold
Rengjør bremseskiven og bremseklossene av og til.

ADVARSEL
Ikke bruk skivebremserens. Rengjør 
skivebremsene utelukkende med 
isopropylalkohol.

16.6.4 Bytte ut bremseklossene
Bremseklossene må byttes av og til på grunn av 
slitasje, forurensning og skade. Bytt dem ut ved å 
bruke instruksjonene nedenfor.

• Fjern hjulet.
• Løsne skruen med en 2 mm unbrakonøkkel 

(Fig. 33).

Fig. 32: Løsne 2 mm-skruen

• Bruk en 5 mm unbrakonøkkel til å vri den 
innvendige bremseskojustereren mot klokken til 
en av inngrepstrådene er synlige (Fig. 34).
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Fig. 33: Løsne 5 mm bremseskojustering

• Ved.å.bruke.en.flat.rund.tang,.må.du.først.
fjerne den ytre bremseskoen vendt bort fra 
hjulet. For å gjøre dette, trekk først tappen 
midt på bremseskoens grunnplate til midten 
av bremseklaveren og deretter trekke den ut. 
Bremseskoen holdes fast på magnetisk vis.

MERKNAD
Du kan bare fjerne bremseskoene hvis du først 
fjerner den ytre bremseskoen.

• Gjenta trinnene ovenfor for den indre 
bremseskoen som vender mot rattet.

MERKNAD
indre og ytre bremsesko er identiske.

• Monter først den nye indre bremseskoen med 
en.flat.rund.tang..Trykk.bremseskoene.inn.i.
midten av skobunnplaten ved å bruke tappen. 
Vinkle bremseskoen litt til den magnetiske 
kraften trekker den på plass.

• Gjenta prosedyren for den ytre bremseskoen.
• Sett inn hjulet på nytt.

• Juster den indre kjevejustereren til riktig 
avstand med en 5 mm unbrakonøkkel.

• Stram til slutt skruen til 2 mm skrue igjen.

17 Transport
MERKNAD LIPO LOMO PICO
I transporttilstand passer drivaggregatet inn i vår 
praktiske transportsekk.

For å brette styret, løsner du styreskruen LS helt. 
Nå kan du brette de to halvdelene av styret. Slipp 
HS-spaken og senk høyden på styret helt.

17.1 Transportering av batteriene

MERKNAD
Spesielle lovbestemmelser gjelder for transport 
og forsendelse av litium-ion-batterier, som må 
overholdes.

Frakt av litium-ion-batterier er strengt regulert. 
Ta derfor et mangelfullt batteri personlig til din 
forhandler. Kontakt forhandleren din på forhånd.

De lovlige transportforskriftene for å ta 
litium-ion-batterier med deg kan endres fra år til 
år. Før du begynner en reise, må du sørge for å 
forhøre deg i god tid om gjeldende regelverk med 
flyselskapet.eller.rederiet.eller.din.turoperatør.

Noen batterier fra R&E Stricker GmbH er egnet 
for.flyreiser.i.henhold.til.IATA-retningslinjene.
(fra 2020). Energien til disse batteriene er 300 
Wh..De.siste.retningslinjene.finner.du.på.vår.
hjemmeside www.stricker-handbikes.de eller 
på IATA-nettstedet. Vi anbefaler at du tar med 
regelverket.til.flyplassen.trykt.eller.digitalt.på.
smarttelefonen eller nettbrettet. Det er viktig at 
du.kontakter.flyselskapet.når.du.planlegger.turen..
Ikke.alle.flyselskaper.følger.IATA-retningslinjene.
i.sine.transportforskrifter..Avhengig.av.flyselskap.
kan det i tillegg være nødvendig å registrere 
batteritransporten når du bestiller billetten eller før 
du starter reisen. Flyselskapet kan nekte å ta med 
seg.et.batteri.uten.drivaggregatet..Be.flyselskapet.
for mer informasjon.

ADVARSEL
I prinsippet må defekte batterier ikke tas med på 
fly.
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17.2 Transportering i bil
Transporter drivaggregatet bare i frakoblet 
tilstand. Fjern eventuelt monteringsstativet fra 
drivaggregatet. Sikre alle enkeltdeler mot å skli. 
Batteriene kan transporteres hvor som helst, da de 
er lekkasjesikre.

Bruk bilen bare til transport, ikke for å lagre 
batteriet.

17.3 Transportering i fly
Hvis du tar drivaggregatet med deg på en 
flytur,.anbefaler.vi.å.pakke.drivaggregatet.med.
pakningsfolie. Spesielt veive enheten og rammen 
skal pakkes godt og dermed beskyttes mot riper i 
lakken og skader på mekaniske deler. Alternativt 
kan.du.få.drivaggregatet.innpakket.med.strekkfilm.
på.flyplassen.

MERKNAD
Unngå å feste pakningsteipen på drivaggregatet, 
da limrester er vanskelig å fjerne.

18 Gjenbruk
Hvis helseforsikringsselskapet ditt har gitt 
drivaggregatet til deg, og du ikke lenger trenger det, 
bør du kontakte helseforsikringsselskapet eller din 
spesialiserte medisinske forhandler. Drivaggregatet 
ditt kan da gjenvinnes og brukes på nytt. Før hver 
gjenbruk, må drivaggregatet repareres.

Før.gjenbruk.skal.du.desinfisere.styret.og.alle.
plastdelene på drivaggregatets komponenter som 
er tilgjengelige utenfra. Bruk et rengjøringsmiddel 
som er egnet for desinfeksjon.

19 Avhending og gjenvinning
Elektriske apparater, batterier, tilbehør og 
emballasje skal resirkuleres på en miljøvennlig 
måte.

Ikke kast batteriene, ladere og elektriske 
komponenter på drivaggregatet i 
husholdningsavfallet. I henhold til gjeldende 
EU-direktiv skal elektriske apparater og batterier 
samles separat og resirkuleres på en miljøvennlig 
måte.

Kast alle andre komponenter på drivaggregatet 
i samsvar med forskriftene i regionen din 
på passende innsamlingssteder eller i 
husholdningsavfall (papir, papp, plastemballasje).

20 Garanti
MERKNAD
Informasjonen om garanti er hentet fra våre 
generelle vilkår og betingelser (status: dato 
for utskrift). Disse kan vises i sin helhet på 
nettadressen http: //www.stricker-handbikes.de/
en/terms-conditions.

Klager på grunn av ufullstendig eller feil levering 
eller gjenkjennelige mangler må gjøres skriftlig 
umiddelbart, senest 8 dager etter mottak av 
varene. Vår forpliktelse når det gjelder berettigede 
klager er begrenset til ny levering eller reparasjon 
av oss. Ved garantireparasjoner, som det tidligere 
er avtalt med oss, må delene som klages på 
returneres til oss. Garantiforpliktelsen skal 
kanselleres i tilfelle endring eller reparasjonsarbeid 
er utført av kunden eller en tredjepart uten vår 
forhåndsgodkjenning.

Garantiperioden for drivaggregatet er 2 år. 
Batteriene til Lipo og Neodrives-modellene 
har også 2 års garanti. Garantien dekker ikke 
feil på grunn av slitasje eller feil håndtering. 
Slitasjedeler er for eksempel: dekk, bremsebelegg, 
Bowden-kabler, pærer. Slitasjedeler er også 
blyakkumulatorer; på dette gir vi et halvt års 
garanti.

21 Ansvar
MERKNAD
Informasjonen om ansvar kommer fra våre 
generelle vilkår og betingelse. Disse kan vises 
i sin helhet på webadressen http://www.
stricker-handbikes.de/no/betingelser.

Vi er bare ansvarlig for følgeskader eller andre 
erstatningskrav hvis juridiske representanter, våre 
stedfortredende agenter eller vi er skyldige i forsett 
eller grov uaktsomhet i den grad det er i samsvar 
med lovbestemmelsene.
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Vedlegg

A Dreiemomentliste
S1L/S1R 30 Nm

S2L/S2R 30 Nm

S3L/S3R 30 Nm

S4L/S4R 28 Nm

S5L/S5R 10 Nm

SL 30 Nm

Kulehåndtak/Tetra stjernemutter 6-8 Nm

Bremseklosser V-brems 8 Nm

Bremseklave Skrivebrems 10 Nm

B Tecknisk data Lipo Lomo

Drivaggregat
Hjul 12“, 16“, 20“

Transportvekt* i kg fra 12

Tilleggsvelt i kg 5, 10, 15 valgfritt tilleggsutstyr (Serie for Tetra T3)

Motorkraft i W 250, 350

Hastighet i km/h 6 (15 tilgjengelig ekstrautstyr)

Parkbrems Skivebrems

V-Bremse Bremse på styret

Batteri
Type Lithium Ion Lithium Ion

Spenning i V 36 36

Lader i Ah 14 8,3

Effekt i W 504 300

Vekt i kg 2,5 2,0

Lampe LED 36 V

Baklykt LED batteridrevet

Valgfritt utstyr
Ekstra batterier 2x på gaffelen

Håndbrekk V-Brems på rammen

Hydraulisk skivebrems
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C Teknisk data Lipo Lomo Pico
DrivaggegatTotalvekt i kg fra 14,5

Transportvekt* i kg fra 9,5

Motoreffekt i W 350

Hastighet i km/h 6 (15 tilgjengelig ekstrautstyr)

Parkbrems skivebrems (Lås på styret)

Skivebrems Bremsehendel på styret

Lampe LED 36 V

Baklykt LED batteridrevet

Display
Visning av ladestatus, antall ladesykluser, batteritemperatur, hastighet

Batteri
Type Lithium Ion

Spenning i V 36

Lading i Ah 8,3

Effekt i W 300

Vekt i kg 2,0

Spenning Lader i V 36

Strømstyrke Lader i A 1,4

Ladetid i t ~ 5

(*) Transportvekten tilsvarer totalvekten minus batteriet og monteringsrammen. Det anbefales å fjerne 
disse delene for lettere transport.
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