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Retningslinjer for sikker bruk 
Takk for at du valgte KMX™! 

Du er nå den stolte eieren av en fantastisk K-3 KMX™ som vil gi mange års glede. 

KMX™ Karts Ltd forsøker å designe og produsere trygge og morsomme produkter, og derfor er den 
ytterste forsiktighet blitt brukt for å sikre at K3 KMX™ din er sterk, trygg og holdbar. 

Denne håndboken gir deg instruksjoner for montering og vedlikehold av KMX™, samt 
garantibetingelser. Vær oppmerksom på bruksanvisningen for å sikre mange års service fra din 
KMX™. Oppbevar denne håndboken for fremtidig referanse. 

KMX™ har lang levetid. Den skal settes sammen av en voksen som skal være klar over 
sikkerhetsinstruksjonene og vedlikeholdsplanen. Denne håndboken sikrer de beste resultatene fra 
KMX™. Det er viktig for deg å kjenne KMX™, dens egenskaper og bruk. 

KMX™ Karts Ltd anbefaler også at du bruker riktig beskyttelse, for eksempel hjelm og hansker mens 
du sykler. Husk barnas naturlige trang til å spille, og at dette kan føre til uventede farlige situasjoner, 
som produsenten og KMX™ Karts Ltd ikke kan holdes ansvarlig for. Lær barna hvordan du bruker 
KMX™ og pek på mulige farer for dem. 

KMX™ Karts Ltd kan ikke holdes ansvarlig for utelatelse i denne brukerhåndboken. Bruk alltid de 
høyeste sikkerhetstiltak og følg disse retningslinjene når brukeren bruker dem. 

Før du bruker KMX™, må du kontrollere at den er i god stand, at alle bolter og skruer er skrudd til og 
at dekktrykket er som det skal være. Kontroller også bremsene. 

KMX™ er ikke klassifisert som et leketøy, men som en fullt funksjonell liggende trike og er i samsvar 
med de relevante seksjonene i CPSC og EN: 14765: 2005 + A1: 2008. 

K3 KMX™ din, som sykler, rulleblader, rulleskøyter, skateboard, biler, båter eller andre kjøretøyer i 
bevegelse, kan forårsake personskader. Vær forsiktig når du kjører på KMX™. Vær oppmerksom på 
gateskilt, vær høflig mot fotgjengere og trafikanter og følg for all del loven. 

For sikkerhets skyld anbefaler vi at en voksen skal føre tilsyn med ethvert barn som bruker KMX™. 

Tilpass alltid hastigheten etter de rådende forhold. Å sykle nedover en skråning (i vinkel) K3 KMX™ 
kunne velte. Å sykle nedoverbakke vil øke hastigheten, så vær oppmerksom på en lengre 
bremseavstand. 

Vi anbefaler at syklisten bruker riktig beskyttelse, mens hjelm og hansker, mens du kjører på K3 
KMX™. 

Forsikre deg om at begge hender er på håndtakene og at begge føttene er på pedalene til enhver tid 
K3 KMX™ er i bevegelse. 

 K3 KMX™ er ikke egnet for brukere tyngre enn 65 kg. 

Ikke ta svinger med for skarp vinkel; Dette kan føre til at K3 KMX™ velter. 

Kontroller dekktrykket regelmessig. 

I tilfelle feil bruk av din K3 KMX™  kan verken produsent eller forhandler holdes ansvarlig. 
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K3 KMX™ kan ikke brukes i nærheten av trapper, svømmebassenger eller annet vann. Trapper bør 
skjermes for å unngå at syklister kan sykle opp eller ned. 

Koble til håndbremseknappen på den bakre bremsespaken for å låse bakbremsen før du lar K3 KMX™  
stå uten tilsyn. 

Kollisjon og/eller andre stunts øker sjansene for skade og skade på K3 KMX™. I dette tilfellet kan ikke 
noen skadeerstattning kreves innhentet fra produsenten eller forhandleren. 

Ikke plasser unødvendige gjenstander på eller i nærheten av bremsehåndtakene. 

Klær, lemmer og langt hår kan bli fanget i roterende deler og/eller hengselpunkter. Unngå løse klær 
som skjerf, lisser osv. Og bind opp eller pakk inn langt hår, da dette kan forårsake ulykker. 

Klær kan bli tilsmusset og / eller skadet. 

 Unngå kontakt med hjulene mens K3 KMX™  kjøres. 

Denne brukerhåndboken inneholder retningslinjer for størrelse indikasjon. Eieren er imidlertid 
ansvarlig for å vurdere om K3 KMX™ er egnet for hver sykelist, eller at størrelsen deres er passende. 

 En hjelm er ikke obligatorisk, men av hensyn til sikkerheten er det tilrådelig. 

Forsikre deg om at setet og skyvebommen er i riktig posisjon, for sikker bruk. 

Ikke la brukeren montere eller demontere KMX™ mens du er i bevegelse. 

Ikke la brukeren kjøre i mørket uten belysning. 

Bare en person kan sykle KMX™ til enhver tid. Ikke overbelast KMX™. 

Ikke la KMX™ bli trukket av noe annet kjøretøy. 

 KMX Karts Ltd, leverandørene av KMX™ og/eller produsenten tar ikke noe ansvar for 
personskade eller annen skade som er påført og eventuelle påløpte kostnader som et resultat 
av urettmessig og/eller upassende bruk av KMX™. 
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Montering og tekniske detaljer 
1. Løft triken ut fra kassen. Fjern all emballasje forsiktig og kontroller innholdet mot delene som 

er vist på bilde 1. 

 

Bilde 1 

2. Sett utliggeren helt inn i rammen og sett kjeden på kjedehjulet. Stram de to utliggerboltene 
som vist på bilde 2. 

 

Bilde 2 
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3. Fest venstre og høyre hjulsett ved å bruke 10 mm bolter, muttere og skiver (se bilde 3 og 
tegning 1). 

 

Bilde 3 

 

Figur 1 
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4. Fest styrestangen med de medfølgende 8 mm muttere og skiver (bilde 4 og tegning 2). 

 

Bilde 4 

 

Tegning 2 
 

 NB Forsikre deg om at styrestangen passerer under toppkjederøret. 
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Justering av forhjul. 
For å sikre korrekt håndtering og forhindre overdreven slitasje på dekkene, må forhjulene 
peke rett frem. Klipp ut "Trike Tracker" trykt på siden av esken og legg denne på en flat 
overflate. Plasser sykkelen med forhjulene mellom de to parallelle linjene. Bilde 5. 
 

 
Bilde 5 

Løsne låsemutrene på styrestaget.  
 NB. Én er en venstre hånd og en er en høyre håndtråd.  

 
Hold venstre hjul parallelt med venstre linje på "Trike Tracker" og vri rattet enten med 
klokken eller mot klokken. Dette vil forlenge eller forkorte styrestaget og gjøre det mulig for 
deg å bringe høyre hjul parallelt med høyre linje. Nå skal hjulene dine peke rett frem. Stram 
de 13 mm låsemutteren. 

5. Fest bremsen og girkablene til rattstangen med de fire medfølgende strips. Trim overflødig 
med saks. Bilde 6. 
 

 
Bilde 6 
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6. Sett inn flagget og fest refleksene foran og bak. (Bilder 7 og 8). 

   

       Bilde 7             Bilde 8 
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KLARGJØRE K3 KMX™. 
Setejustering. 
Seteposisjonen kan justeres ved å frigjøre de to hurtigutløserklemmene under seterammen og flytte 
setet fremover eller bakover. De to hurtigfrigjøringsklemmene kan deretter sikres for å holde setet i 
den nye stillingen. Bilde 9. 

 
Bilde 9 

Justering av utliggeren 
Hvis setet er helt tilbake og mer justering er nødvendig, kan utligggeren forlenges opp til 50 mm. For 
å gjøre dette løsnes de to bomsikringsboltene, trekk bommen ut til ønsket posisjon og stram til de to 
bomsikringsboltene igjen. Foto 10.  

 

 NB Ikke forleng utliggeren utover "MAX" -merket. 



 

KMX K3 Trike  Side 10 av 12 
 

Parkeringsbrems 
K3 KMX™ leveres med parkeringsbremsefunksjon. For å betjene denne, trekk i venstre bremsespak, 
trykk inn og hold den fjærbelastede knappen på bremsekroppen. Løsne bremsespaken. Bremsen skal 
nå være låst. For å frigjøre parkeringsbremsen - trekk bremsespaken til knappen springer ut og løslat 
bremsespaken. bilde 11. 

 

Bilde 11 
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Gratulerer. Du er der nesten! Men før du sykler for første gang… 
1. Forsikre deg om at alle muttere og bolter er strammet til og sikret. 

2. Pump opp dekkene til trykket som er angitt på sideveggen (40 PSI). 

3. Kontroller at bak bremsen er satt opp og fungerer som den skal. Trekk bakre bremsespak, trykk inn 
parkeringsbremseknappen og slipp spaken (Se bilde 12). Hvis knappen ikke kommer inn, er 
bremsekabelen for stram. Drei kabeljusteringen på bremsespaken med klokken for å løsne bremsen 
til knappen kan trykkes inn når spaken trykkes. Alternativt kan du vri regulatoren på spaken mot 
klokken for å stramme bremsen. 

   

      Bilde 12            Bilde 13 

4. Kontroller at bremsene foran virker riktig. Forsikre deg om at bremsene foran virker sammen ved å 
justere kabeljusteringene (se bilde 13). Hvis sykkelen trekker til venstre når bremsespaken foran 
settes på, justerer du den høyre kabeljustereren mot klokken. Hvis sykkelen trekker til høyre når 
bremsespaken foran settes på, justerer du den venstre kabeljustereren mot klokken. 

5. Girene på K3 KMX™ er satt opp fra fabrikken og bør ikke trenge noen justering. Men hvis du finner 
ut at du har problemer med å benytte et av tannhjulene, kan du bruke følgende for å justere girene. 
(Bilde 14). 

 Hvis kjeden ikke vil gå på den største kuggen bak, må du skru A mot urviseren. 
 Hvis kjeden prøver å hoppe av det største tannhjulet mot rattet, justerer du skrue A med 

klokken. 
 Hvis kjeden ikke vil gå på den minste drevet bak, må du justere skruen B mot urviseren. 
 Hvis kjeden prøver å hoppe av det minste drevet mot rammen, må du justere Skrue B med 

urviseren. 

 

Bilde 14 
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Vedlikeholdsplan 
Hver gang du sykler: 

Ca. tid: 4 minutter 

Fyll luft i dekkene for å korrigere trykk og inspiser for skader. 
Test bremser for korrekt bruk. 
Sjekk hurtigutløserklemmer på setet for å sikre at de er låst og 
faste. 

Hver uke: (i tillegg til over). 

Ca. tid: 2 minutter 

Tørk av rammen og kontroller for sprekker. 
Kontroller at bolter og skruer er festet godt. 
Test bremser og gir for justering. 
Inspiser seteklemmer og forsikre at de er dratt til godt. 

Hver måned eller etter at KMX blir våt. (I tillegg til over). 
Umiddelbart etter sykling: 

Ca. tid: 30 minutter 

Tørk av sykkelen med håndkle; Tråkk pedalene med hendene 
mens du løfter bakhjulet for å snurre vann ut fra bakre 
lagerflater, gir, kjeder, etc. 
Vask sykkelen helt med såpe og vann. Tørk sykkel, drivhjul og 
gir for å fjerne vann. 
Påfør kjedesmøremiddel og tørk av overflødig. 
Påfør smøremiddel på alle girdeler og bremser. 

 IKKE få smøremiddel på dekk eller bremseoverflater på hjul 
eller felger. 
Inspiser hjul, nav, styresett og bunnbeslag. 

Hver 6. måned. (I tillegg til over). 

Ca. tid: 45 minutter 

Fullfør en full overhaling (la sykkelbutikken gjøre dette hvis du 
ikke er sykkelmekaniker). 
Inspiser kjede, bytt om den er slitt. 
Smør kranklagringene. 
Sporingskontroll og justering. 

Årlig. (I tillegg til over). 

Ca. tid: 1 time 

Fullfør en full overhaling (la sykkelbutikken gjøre dette hvis du 
ikke er sykkelmekaniker). 
Inspiser forseglede lagerenheter, rengjør, smør og juster alle 
løse lagerenheter. 
Bytt ut slitte komponenter 

 

Hvis du holder deg til denne vedlikeholdsplanen, er det lite sannsynlig at du noen gang vil ha et 
alvorlig vedlikeholdsproblem eller større mekanisk funksjonsfeil under en tur. 

 

GOD TUR MED DIN NYE K3 KMX™! 


