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Innledning
HandiSnow-4 piggekjelke leveres ferdig montert fra leverandør, med unntak av skiene.

Piggekjelken er beregnet til pigging på snø, men kan også benyttes til ispigging ved bruk av 
skøyter (tilbehør).

Til ispigging anbefales å benytte skistaver med asfaltpigger og profit hemper, da disse gir 
bedre gripeevne på isen.

For å få optimal utnyttelse av piggekjelken, er det viktig å få den tilpasset korrekt i forhold til 
hver enkelt bruker.

Det er viktig å kjenne til piggekjelkens innstillingsmuligheter.

Les denne brukerveiledningen før piggekjelken tas i bruk.
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Piggekjelken er godkjent for brukervekt på maks 110 kg.

Sikkerhet

Før du bruker piggekjelken må du forsikre deg at kjelken er i forsvarlig sikkerhetsmessig stand. 
Sjekk at alle skruer/muttere sitter godt fast, at setereimer fungerer som de skal og at bindingene på 
skiene er i god stand.

Piggekjelken er kun til bruk på snø påmontert ski, på is påmontert skøyter,
eller på asfalt påmontert rulleski med hydrauliske bremser.
Husk å bruke hjelm når rulleski benyttes!

Pigg aldri over stein og grus, da dette vil ødelegge sålen på skiene.

Kjør forsiktig i nedoverbakker, slik at du har kontroll på kjelken.

Overflaten kan bli varm om sommeren, men du vil aldri kunne brenne deg.

Teknisk data for HandiSnow-4 piggekjelkeTeknisk data for HandiSnow-4 piggekjelke

Beskrivelse Str. 0
Art. nr. 503030-JR
HMS nr. 190166
Setebredde 30 cm
Setedybde 35 cm
Rygghøyde 25 cm
Sittehøyde 27 cm
Benlengde 66-83 cm
Skilengde 156 cm
Egenvekt 6,1 kg
Maks brukervekt 110 kg

Str. 1
503030-30
190167
30 cm
45 cm
25 cm
27 cm
75-107 cm
176 cm
6,3 kg
110 kg

Str. 2
503530-35
190168
35 cm
45 cm
25 cm
27 cm
75-107 cm
176 cm
6,3 kg
110 kg

Str. 3 
504030-40
190169
40 cm
45 cm
25 cm
27 cm
75-107 cm
182 cm
6,3 kg
110 kg

Materiale hovedramme Aluminium
Materiale sete/ryggtrekk Nylonstoff

Aluminium
Nylonstoff

Aluminium
Nylonstoff

Aluminium
Nylonstoff

Estimert levetid 3 år
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Før kjelken kan tas i bruk må skiene monteres.
Åpne skiens binding helt opp

Montering/demontering av ski

Før bakre del av kjelkens bindingsfot inn i festekrok og fremre del av bindingsfot ned i bindingen. Lås bindingen.

Ved demontering av ski åpnes bindingen, og skien tas enkelt av.

Før du setter deg i kjelken åpnes de 2 fix-lock spennene på setet, og fix-lock spennen på fothvileren.
Fastspenning og innstillinger
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Det er viktig at du finner riktig sittestilling og riktig vinkling for bena. Fothvileren kan derfor reguleres fremover og 
bakover på hovedrammen. Løsne låseratt på hver side og skyv fothviler fremover/bakover til ønsket posisjon og 
skru til låserattene igjen.

Innstilling av benlengde

Når du har satt deg i kjelken legges bena på hvilereimen og fotreimen med fix-lock spenne festes. Dra godt til slik 
at bena sitter godt fast.

Fastspenning av ben

De to setereimene med fix-lock spenner festes. Dra godt til slik at du sitter godt fast i kjelken.
Fastspenning i sete
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Hvilereimen med borrelås på fothvileren kan reguleres etter behov.

Regulering av hvilereim

Det finnes et rikt utvalg av tilbehør til piggekjelken. Bl.a. ledsagerbøyle (vinkelregulerbar/avtakbar/lengdejuster-
bar/enkel på/av montering), støtteski med justeringsmuligheter i høyde og bredde, dyttekopp (kan ikke 
kombineres med støtteski), drag med sele, sele med 2 elastiske tau og karabinkroker, skøyter med skibindinger og 
skøytebeskyttelse for pigging på is, sportsete for brukere med nedsatt sittebalanse, Rollersafe rulleski med 
hydrauliske bremser, skistaver med asfaltpigger m.m.

Kjelken kan også spesialtilpasses om nødvendig.

Tilbehør

Sjekk jevnlig at alle skruer og muttere sitter godt fast. Etterstram om nødvendig.

Rammen vaskes med fuktig klut ved behov. Polster/trekk vaskes med fuktig klut ved behov. 
Se forøvrig vaskeanvisning.

Ta skiene av kjelken når den ikke er i bruk. Skiene bør settes opp mot veggen for å beskytte sålen på skiene, 
evt. settes skiene sammen med skiparholdere.

Det er viktig å tørke av snø når skiene tas av. Fjern eventuell snø i bindingsfestet.

Pigg aldri over stein og grus, dette vil ødelegge sålen på skiene.

Skiene bør prepareres jevnlig, avhengig av bruk. Dette for å gi optimal mestringsfølelse av piggingen. Skiene skal 
kun glides, bruk aldri festesmøring!

Skiene som benyttes på våre piggekjelker er skøyteski med gode glidegenskaper.

Vedlikehold

Service skal utføres av kvalifisert personell.
Det skal kun brukes originale reservedeler, levert av produsent, eller en av produsentens godkjente leverandører.

Service
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