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Innledning
HandiSnow-5 piggekjelke leveres ferdig montert fra leverandør, med unntak av skiene. 
Piggekjelken er beregnet til pigging på snø, men kan også benyttes med rulleski (tilbehør) 
på asfalt om sommeren. HandiSnow-5 er egnet for både enbens- og dobbeltamputerte, samt 
personer med redusert bevegelighet i bena. Den høye sittestillingen gjør at de med god sitte-
balanse får en optimal piggestilling. Ved å montere på høyere rygg og magebelte kan den fint 
benyttes av personer med høyere skade. 
Seteplaten og knestøtten har flere slissespor som gir justeringsmuligheter på vinkling i forkant 
og bakkant for optimal sittevinkel. 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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Overflaten kan bli varm om sommeren, men du vil aldri kunne brenne deg.

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.

Bremsen er kun beregnet for bruk på snø! Bremsen må ikke brukes når rulleski er
påmontert piggekjelken.

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

Teknisk data for HandiSnow-5 piggekjelkeTeknisk data for HandiSnow-5 piggekjelke

Beskrivelse HandiSnow-5 str. 1
Art. nr. 503217-30
Egenvekt 6,5 kg
Setebredde 30 cm
Setedybde 25 cm
Sittehøyde bak 47,5-50 cm
Sittehøyde foran
Rygghøyde 15 cm
Dybde knestøtte 18
Materiale hovedramme Aluminium
Skilengde 182 cm
Maks brukervekt 110 kg
Estimert levetid 3 år

Piggekjelken er godkjent for brukervekt på maks 110 kg.

HandiSnow-5 str. 2
503217-35

7 kg
35 cm
25 cm

47,5-50 cm
43-46 cm 43-46 cm

15 cm
18

Aluminium
182 cm
110 kg
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Før kjelken kan tas i bruk må skiene monteres.
Åpne skiens binding helt opp

Montering/demontering av ski

Før kjelkens bakre bindingsfeste inn i festekroken og sett den fremre bindingsfoten ned i bindingen. 
Lås bindingen.

Ved demontering av ski skyves skibindingen til siden og kjelkens bindingsfot løsnes. Skyv så kjelkens bakre 
bindingsfeste ut av festerkroken.

Før du setter deg i kjelken åpnes de 2 setereimene med jekkemekanisme.

Fastspenning og innstillinger
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Sett deg i kjelken med knærne hvilende på knestøtten, og legg bena på fothvilerne under setet.

Plassering av knær og ben

For å justere vinkelen på knestøtten, løsnes de 2 M6 skruene med en umbraconøkkel og en 10 mm fastnøkkel. 
Juster til ønsket vinkel og skru godt til igjen.

For å justere fothvilerne løsnes M6 skruen i front bak knestøtten med en umbraconøkkel og en 10 mm fastnøkkel. 
Juster til ønsket vinkel og skru til igjen.

Fest de 2 fotreimene med velcro. Fotreimene hindrer at bena faller ut av fothvileren under aktivitet.

Festereim for fot

Når du har satt deg tilrette i kjelken, hektes bremsens nylonsnor med håndtak inn på fremre setereim, slik at den 
er lett å få tak i når du skal bremse.

Kraften du trekker bremsesnoren med avgjør hvor mye det bremser. Jo lengre opp du trekker snoren, jo mer 
bremser det.

Håndbrems



VIKTIG! Bremsen er kun til bruk på snø! Den må ikke brukes når rulleski er påmontert piggekjelken.

Fremre og bakre setereim med jekkemekanisme spennes fast. Reguleres slik at man sitter godt fastspent. Start 
med bakre setereim. Når fremre setereim er fastspent, etterstrammes bakre setereim med jekkemekasnismen. 
Til slutt etterstrammes fremre setereim med jekkemekanismen.

Fastspenning i sete

Fest lårbelte med fix-lock spenne og dra godt til.
Lårbelte

Når du skal ut av piggekjelken, løsnes fremre og bakre setereim med jekkemekanisme som vist på bilde under.

Åpning av setereimer med jekkemekanisme

6



Seteplaten har 3 slissespor i bakkant som gjør det mulig å velge setehøyde. Det er ca. 1,2 cm mellom hvert 
slissespor. Skru ut M6 umbracoskruen på hver side med en 4 mm umbraconøkkel, og skru de godt til igjen i 
ønsket slissespor.

For endring av høyde/vinkel i forkant på sete, løsne M6 umbracoskruene på hver side med en 4 mm unbraco- 
nøkkel, og skru de godt til igjen i ønsket posisjon.

Justering av setehøyde/setevinkel

Løsne de 2 M6 umbracoskruene på hver side med en 4 mm umbraconøkkel og hold igjen mutter på baksiden med 
en 10 mm fastnøkkel. Juster til ønsket vinkel og skru alt godt til igjen.

Justering av knestøttevinkel

Løsne M6 umbracoskruene som sitter i front av fothviler ved knestøtten med en 4 mm umbraconøkkel og hold 
igjen mutter under fothviler med en 10 mm fastnøkkel. Skru alt godt til igjen i ønsket posisjon.

Justering av fothvilere

Rygg demonteres ved å løsne M6 umbracoskruene på hver side.

Rygg

Piggekjelken kan leveres med rygg H-20 cm og magebelte for de som har litt høyere skade. Det er også mulig å 
få Rollersafe rulleski med hydrauliske bremser, skistaver med asfaltpigger for bruk med rulleski. sele/belte med 2 
elastiske tau og karabinkroker.

Kjelken kan også spesialtilpasses om nødvendig.

Tilbehør

Når skiene er demontert kan piggekjelken enkelt løftes inn og ut av bagasjerommet i bil. Skiene fraktes i bilen 
eller på biltaket (om bilen har takbøyler).

Transport av piggekjelken

Sjekk jevnlig at alle skruer og muttere på seteplate, knestøtte, fothvilere og håndbrems sitter godt fast. 
Etterstram om nødvendig.

Rammen vaskes med fuktig klut ved behov.
Polster 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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