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Kontaktinformasjon leverandør/produsent
Hjelpemiddelspesialisten AS
Trollåsveien 8
Postboks 628, 1411 Kolbotn
Norge
Tlf: +47 66 81 60 70
E-post: firmapost@hm-spes.no
Internett: www.hm-spes.no
Van Raam BV
Aaltenseweg 56
7051 CM Varsseveld
Nederland
Tlf: +31 (0)315 257370
E-post: info@vanraam.nl
Internett: www.vanraam.nl

Egenerklæring
Hjelpemiddelspesialisten og Van Raam erklærer som leverandør og produsent at
Velo Pluss er produsert i samsvar med retningslinjene 93/42/EEG.
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Introduksjon
Denne bruksanvisningen gir nyttig og nødvendig
informasjon rundt bruken av sykkelen. Vi ber deg om å gå
igjennom denne bruksanvisningen nøye før sykkelen tas i
bruk.
Les
grundig!

Levering
- Sykkel (mulig med emballasje)
- Bruksanvisning
- Pumpe
- Lader, avhengig om sykkel leveres med hjelpemotor

Bruksområder
Sykkelen er designet for normal bruk på jevne og solide underflater. Normal
forsiktighet ved sykling bør alltid utøves. Samtidig bør alle sikkerhetsinstruksjoner
som beskrives i denne bruksanvisningen bør følges punktlig og nøye. Man må også
huske på å følge alle lokale trafikkregler når man er ute og sykler.
All annen bruk, inkludert skader på sykkelen eller fysiske skader for bruker på grunn
av dette, er ikke leverandøren/produsentens ansvar.
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Sikkerhetsliste


Kontroller alltid at sykkelen er i god stand før bruk.



Kontroller før hver tur at bremsene fungerer.



Kontroller lys og reflekser.



Kontroller regelmessig at alle skrueledd sitter stramt.



Kontroller regelmessig at hjul, styre og seter sitter godt fast.



Kontroller luften i hjulene.



Bruk kun sykkelen på solid og jevnt underlag.



Pass på at vide bukser eller løse deler fra klær ikke setter seg fast i kjedet,
eikene eller pedalene.



Ikke bruk høytrykkspyler eller damprengjører for å vaske sykkelen.



Bruk parkeringsbremsen når brukere stiger av eller på sykkelen.



Plasser aldri føttene eller andre kroppsdeler på rampen. Du kan bli truffet av
bevegelige deler og pådra deg alvorlige skader.



Plasser alltid rullestolen i kjøreretningen.
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Last
Maksimum lastekapasitet må ikke overskrides. Se informasjonsindexen for tekniske
detaljer på side 20. Med maksimum last, mener vi den totale lasten, inkludert rullestol
og vekt på bagasjebrettet..
Pass på at tillatt vekt for kurven ikke overskrides. Mennesker skal ikke transporteres i
kurven.
Slitte eller ødelagte deler
Utskifting og reparasjon av deler (ramme, gafler, lys, bremser, kjøremekanisme og
styret) må alltid utføres av forhandler. Ellers opphører garantien og du blir personlig
ansvarlig dersom det oppstår eventuelle skader på sykkelen.
Spesifikke sikkerhetsdeler bør alltid byttes med nye deler!

Inspeksjon ved utlevering
Kontroller sykkelen umiddelbart etter at du har mottatt den.
Ved eventuelle skader eller ufullstendig levering ber vi deg kontakte forhandleren
umiddelbart.

Justeringer på sykkelen
Før sykkelen tas I bruk, justeres den I henhold til de to brukerne. Dette er veldig
viktig, spesielt setet og styret.
Dersom en optimal justering av sykkelen, slik instruksjonen definerer, ikke
er mulig for syklisten, bør forhandleren kontaktes for en sitteløsning.
Bremsene er riktig justert som standard og kan bare justeres av forhandler under
periodisk vedlikehold.
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Setehøyde
Når syklisten sitter på sykkelen og kan putte en fot
på den ene pedalen i nederste posisjon, er
setehøyden korrekt. Juster setehøyden slik at
benet er strukket ut, men samtidig avslappet.

For å justere setet:
1. Åpne strammeklemmen (A).
2. Skyv setet til riktig høyde.
3. Lukk strammeklemmen.
Pass på at klesplagg ikke settes
fast i strammeklemmen!
Dersom klemmen er for lett å
lukke, betyr det at klemmekraften
er for lav. Åpne klemmen og
stram mutteren (B) for å unngå
dette. Dersom det trengs masse
kraft for å lukke klemmen, bør
mutteren løsnes litt.

Ikke dra ut styret lenger enn merket. Ellers vil ikke
røret sitte dypt nok I skaftet og risikerer å løsne,
som kan forårsake alvorlige skader.
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Høyde på styret
Høyden på styret påvirker kjørekomforten. Det
avgjør trykket på hendene og ryggens posisjon.
Avgjør selv hva som er den mest komfortable
høyden ved bruk av sykkelen.
For å justere styret:
1. Løsne skruen ved bruk av en
unbrakonøkkel.
Skyv styret til riktig høyde og stram skruen godt
igjen.

Ikke dra ut styret lenger enn merket. Ellers vil ikke
røret sitte dypt nok I skaftet og risikerer å løsne,
som kan forårsake alvorlige skader.

Posisjonering av styret
Du kan tilte vinkelen på styret. Dette påvirker
avstanden fra styret til overkroppen. Avgjør selv
hva som er den mest komfortable vinkelen ved
bruk av sykkelen.
For å tilte styret:
1. Løsne skruen ved bruk av en
unbrakonøkkel.
2. Plasser styret i ønsket vinkel og stram
skruen godt igjen.

Styredemper
Styredemperen påvirker stabiliteten mens du
styrer. Ved å justere skruen, blir styringen mer
rigid og stabiliteten øker. Avgjør selv hva som
er den mest komfortable innstillingen ved bruk
av sykkelen.
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Transport av rullestol
Om du ønsker å transportere en rullestol på Velo Pluss, følg instruksjonene under:
1. Aktiver parkeringsbremsen på sykkelen
ved å trykke inn det høyre
bremsehåndtaket (A) og lås det med
splinten (B).
2. Trekk ut sikringen.
3. Dra opp håndtaket, slik at rampen løser
ut og faller ned til bakkenivå.
4. Dytt rullestolen bakover opp på rampen.
Dytt rullestolen til rampen tilter bakover,
og låser seg selv med et hørbart ”klikk”.
5. Fest rullestolen med de tre beltene.
Trykk på knappen for å løsne beltet fest
krokene på rullestolen.

Pass på at rampen låser seg!
Dersom dette ikke skjer kan det
forårsake alvorlige skader.
Dersom rampen ikke låser, bruk
foten (A) til å dytte ned rampen til
den låser seg.
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6. Skru deretter stjerneskruen
for å stramme beltene.
7. Til slutt festes passasjerens
sikkerhetsbelte.
8. Putt sikringen tilbake i
koblingen.

For å ta rullestolen fra sykkelen,
følges disse instruksjonene i
motsatt rekkefølge.

Advarsel: Stopp rullestolen når du fjernes krokene slik at den ikke vil trille
av rampen.
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Tilbehør
Avhengig av ordren din, kan tilbehøret brukes slik det er beskrevet under.
Delbar ramme
Rampen kan kobles fra sykkelen, som kan
være hendig når man for eksempel skal lagre
unna sykkelen.
For å koble fra rammen:
1. Aktiver parkeringsbremsen på sykkelen
ved å trykke inn det venstre
bremsehåndtaket (A) og lås det med
splinten (B).
2. Fjern håndtaket (med girsystemet) fra
styret. Trykk inn den fjærbelagte sikringen,
slik at handtaket kan dras rett ut.
3. Heng håndtaket og bremsen på
bagasjebrettet eller et annet passende
sted.
4. Senk støtten. Løsne håndskruen (A), dytt
ned støtten (B) med hånden eller foten og
fest håndskruen igjen.
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5. Løsne sikringen.
6. Valgfritt: Løsne kablene dersom
sykkelen er utstyrt med elektrisk
motor.
7. Dra spaken (A) opp. Løsne
braketten (B) og dra spaken
bakover.
8. Del sykkelen fra hverandre ved
koblingen. Advarsel: dette er
tungt! Hold rammen godt med
begge hender og plasser bakre
delen på støtten.
9. Plasser sykkelen på støtten.
For å ta rullestolen fra sykkelen,
følges disse instruksjonene i motsatt
rekkefølge.
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Elektrisk motor
Sykkelen kan utstyres med elektrisk hjelpemotor. Det finnes to forskjellige typer.
Akselerator:
Den elektriske motoren brukes ved hjelp av en akselerator. Ved å bruke
kontrollpanelet starter man motoren og avgjør motorens kraft. Denne motoren
akselererer og kjører i en maksimumsfart på 6 km/h. For ytterligere fart må syklisten
tråkke rundt pedalene.
Pas-Vario:
Den elektriske motoren betjenes med kontrollpanelet. Med dette kontrollpanelet skrur
man motoren av og på, og du kan også bestemme motorens kraft. Denne motoren
bare hjelper til I tråkket og kan ikke akselerere på egenhånd.

Bruk av kontrollpanelet (gjelder begge typer):
Trykk på en av knappene, 1, 2, eller 3, for å
starte motoren. Med disse knappene kan man
avgjøre motorens kraft, også under selve
syklingen.
Med den røde knappen skrur man av systemet.
Dersom motoren ikke er i bruk vil den skru seg
av automatisk etter en hvis tid.

Når man triller sykkelen bakover må motoren alltid være skrudd av.
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Ladning av batteriet:
Ladningspunktet er plassert under
bagasjebrettet. For å lade batteriet, gjør
følgende:
1. Sett først laderen inn i ladningspunktet
under bagasjebrettet.
2. Sett laderen i stikkontakten.
3. Avhengig av batteriet, trenger det 3 til 12
timer på å lade seg. Batteriet er fulladet
når den grønne lampen lyser.
4. Med en gang batteriet er fulladet, koble
først fra kontakten i veggen og så koble
fra laderen til sykkelen.

Ved ladning må laderen først kobles til sykkelen før den kobles til
stikkontakten i veggen!
Når batteriet er fulladet må først stikkontakten i veggen kobles ut før
laderen kobles fra sykkelen!

Pass på:








Lad batteriet til den grønne lampen lyser.
Avbryt aldri ladningsprosessen.
For batteriets levetid er det bedre å vente med ladning til batteriet er neste tomt.
Det er skadelig for batteriet og ikke bli brukt på mer enn 2 måneder. Skulle det
være tilfelle bør batteriene lades av og til i denne perioden.
Laderen må aldri åpnes opp. Ved eventuelle problemer, ta kontakt med din
forhandler.
Bruk kun laderen innendørs, i tørre omgivelser.
Under 5°C vil ikke laderen fungere skikkelig. Ellers er det anbefalt å lade
batteriene innendørs.
Ekstra tilbehør er tilgjengelig gjennom din forhandler.

14

Før bruk for første gang

Parkeringsbrems
Bruk alltid parkeringsbremsen når sykkelen parkeres
og du går fra den.
For å aktivere parkeringsbremsen trykker du inn høyre
bremsehåndtak (A) og låser den med splinten (B).
Ved å klemme inn håndtaket igjen deaktiveres
parkeringsbremsen.

Gir
Sykkelen utstyres med standard 8 gir. Girene
aktiveres med å vri på det høyre håndtaket. Ikke tråkk
pedalene rundt mens girene benyttes.
Tillegg: Dersom sykkelen har hjelpemotor vil sykkelen
være utstyrt med 6 gir.
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Lys
Lysene er batteridrevne. Trykk på knappen
for å skru lyset av og på. Lyset har to
innstillinger; konstant og blinkende.

Frontlyset har oppladbare batterier. Når
lyset på lampen lyser rødt må batteriene
lades. Batteriene kan lades i stikkontakt.
Gjør følgende:
1. Trykk inn sikringen og skyv lykten ut fra
holderen.
2. Fjern dekselet fra lampen.
3. Sett lampen inn i stikkontakten.
Ladelyset på lampen skal skru seg på.
4. Så fort ladelyset skrur seg av, er lampen
fulladet. For at lampen skal bli helt full i
batteriene, lar du lampen stå i
stikkontakten i 6 timer etter at ladelyset
har slått seg av.
For at batterienes levetid skal
vare lenger, anbefaler vi å lade
lampen hver tredje måned,
mens den ikke blir brukt over en
lengre periode.

16

Kontroller før hver tur:
 Bremsene (inkludert parkeringsbremsen)
 Dekktrykket
 Lysene foran og bak
 At alle deler sitter sikkert
Ta kontakt med din forhandler og unngå å bruke sykkelen dersom du oppdager noen
uregelmessigheter.
I likhet med alle mekaniske deler, er sykkelen utsatt for slitasje. Om en komponent
ikke skulle virke, kan dette føre til farlige situasjoner. Dette kan igjen føre til skader på
både fører og selve sykkelen. Dersom en del blir slitt, oppskrapet eller fargen
forandres er dette klare indikasjoner på at delen bør byttes ut.
Interessepunkter under syklingen
Etter at sykkelen er justert i henhold til syklist og bruker, kan man begynne å bruke
sykkelen.
Trehjulssykler gir en helt annen sykkelopplevelse enn sykler med to hjul!
Tren, spesielt på svinger og bremsing, fordi en trehjulsykkel kan reagere annerledes
enn du forventer. Et av forhjulene kan lette fra bakken rundt en sving. For å unngå
dette lener man seg inn i svingen med hele kroppen.
Høy fart i svinger, kjøring på ujevnt underlag og skarpe svinger kan føre til
at trehjulsykkelen tipper over til siden!

Viktige sikkerhetstips for syklisten
 Kjør forsiktig på sykkelens første tur.
 Ved kjøring må begge hender være på styret og begge føttene på pedalene
hele tiden.
 Test hvordan sykkelen oppfører seg på ujevnt terreng ved moderat hastighet.
På denne måten lærer syklisten seg hvordan sykkelen oppfører seg ved
uventet bevegelse under bruk.
 Utforsk hvordan sykkelen tipper i svinger i lav hastighet, og hvordan din egen
kroppsvekt kan hindre dette.
 Små hinder bør passeres med passende fart.
 Hinder over 5 cm bør unngås.
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Tekniske data
Lengde (cm)
Bredde (cm)
Påstigningshøyde (cm)
Forhjul
Bakhjul
Vekt (kg)
Maksimal last, bagasjebrett (kg)
Maksimal last, totalt (kg)
Bremser, foran
Bremser, bak

195
104
52
20”
20”
Fra 50
20
260
Skivebrems
Trommelbrems

Vedlikehold og justeringer, utført av sykkelens eier
Nedenfor finner du en oversikt over vedlikehold og justeringer du selv kan gjøre
regelmessig, som holder sykkelen i topp stand.

Rengjøring
Sykkelens ramme kan rengjøres med en fuktig klut. For områder som er mer skitne,
kan det brukes et mildt vaskemiddel. Hjulene kan rengjøres med en fuktig børste
med av plastikk (ikke stålbørste). Håndtakene og setet kan rengjøres med mild såpe
og vann.

Ikke bruk høytrykkspyler eller damprengjører på sykkelen!

Inspeksjon av sykkelen
Etter 200 kilometer, eller etter en periode på 2 måneder. Bør sykkelen inspiseres.
Kontroller bremsene, lysene og eikene. Sjekk også dybden på dekkmønsteret. Det
bør være på minimum 1 mm. Slitte dekk og deler med mulige feil bør byttes.
Kontroller også parkeringsbremsen. Med parkeringsbremsen på, skal sykkelen ikke
rulle av gårde med passasjeren.
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Riktig trykk på kjedet
Kjedet må ikke strammes for stramt, det bør henge løst. Uten kraft bør man kunne
bevege kjedene opp og ned ca. 0,5 cm.
For at trykket på kjedet skal være korrekt, må
bakre aksling justeres. Følg instruksjonene
under:
1. Løsne forsiktig skruene på bakre aksling
slik at den kan beveges forover og
bakover.
2. Løsne forsiktig også skruen til braketten,
slik at også den kan beveges.
3. Ved å stramme justeringsskruene på
begge sider beveger bakhjulet seg
bakover. Stram justeringsskruene slik at
kjedet henger løst, slik det ble beskrevet
tidligere.
4. Samtidig må det påses at hjulet er rett og
posisjonert i midten av rammen, lik
illustrasjonen til høyre.
5. Stram forsiktig skruene til den bakre
akslingen.
6. Kontroller at kjedetrykket er riktig, at hjulet
står rett og er plassert i midten av
rammen.
7. Stram igjen alle skruer.

Riktig smøring
Kjedet bør rengjøres og vedlikeholdes jevnlig (ca. hver tredje måned). Bruk kun
kjedesmøring eller teflon spray. Dette er den eneste måten å forsikre seg om at
kjedet glir godt og jevnt, er vannavstøtende og ikke ruster.
Tørk av kjedet med et tøystykke, behandle det med smøring eller spray og fjern
eventuell overflødig smøring med en fille.
Andre deler enn kjedene må ikke behandles med smøring.

Kontrollering av felgene
På grunn av stresset som blir satt på felgene ved bremsing er det viktig at disse også
kontrolleres. For eksempel bør dette kontrolleres når dekkene sjekkes og fylles med
luft. Små sprekker eller deformiteter ved høyt lufttrykk indikerer gjerne mer alvorlig
slitasje. I disse tilfellene bør felgen byttes ut, da det kan påvirke bremsefunksjonen,
eller i verste fall kan felgen sprekke og forårsake alvorlige skader på sykkel og
bruker.
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Vedlikehold og reparasjoner utført av forhandler
Det anbefales at alle sykler blir gjennomgått en gang i året av forhandler. I tilfeller
med teknisk trøbbel eller feil, bør sykkelen levers til forhandler for reparasjon
umiddelbart.
Utskifting av sikkerhetsrelaterte komponenter (spesielt ramme, bremser, lys,
håndtak/styre, forgaffel og eventuelt hjelpemotor) bør utføres av forhandler.
Om du likevel ønsker å fikse komponenter på egenhånd, er du selv ansvarlig skader
og ødeleggelse som en følge av feil i reparasjonene.
Bruk kun originale reservedeler, som kan kjøpes av din forhandler. Ved eventuelle
forespørsler vil forhandler gjøre all nødvendig informasjon om reparering og
vedlikehold tilgjengelig.

Skraping
Om du ønsker å skrape sykkelen din kontakter du din forhandler. Du kan også
kontakte ditt lokale renoveringsselskap. De vil da ta seg av skrapingen av sykkelen i
henhold til de reguleringene som gjelder for der du bor.

Salg/videreføring til ny eier
Når du gir over sykkelen til en ny eier er det viktig at du også gir over all teknisk
dokumentasjon, slik at den nye eieren sikkert kan bruke sykkelen.

Garanti
Garantien er gyldig for alle feil på produktet, som beviselig kommer som en følge av
feil i produksjon eller materiale.
For våre sykler gir vi en garanti på 5 år på rammen og forgaffelen. For lakken,
tilbehør og andre deler (med unntak av slitedeler) gir vi en garanti på 2 år i henhold til
reguleringer i EU.
Advarsel!
Garantien, samt produktets generelle troverdighet opphører dersom instruksjonene I
denne bruksanvisningen ikke følges. Dette er også tilfelle dersom det utføres
uautorisert vedlikehold eller tekniske forandringer eller tillegg skjer uten tillatelse fra
Hjelpemiddelspesialisten AS og Van Raam.
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Serienummer
Serienummeret er trykket på et klistremerke. Dette klistremerket er plassert på
rammen, se bildet nedenfor.

Eksempel på
klistremerke:

Klistremerkets posisjon:
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