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1. innledning 

Denne brukerveiledningen forklarer hvordan du bruker og setter sammen Berkelbike Pro. 

Som bruker av Berkelbike Pro, er du ansvarlig for riktig bruk og vedlikehold av produktet. Hvis ikke, 
kan det forkorte livsløpet til produktet, og forårsake farlige situasjoner. 

Hvis du er i tvil om sikkerheten til noen del, slutt å bruke sykkelen og ta kontakt med forhandleren 
eller BerkelBike BV. 

Før du sykler i reell trafikk, test Berkelbike Pro i et trygt og rolig område for å bli kjent med å styre 
sykkelen. 
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2. Styreenhet og håndpedaler 

2.1 Styret 

Før du får på sykkelen, vippe styret frem dette gjør det lettere å sette seg ned. Etterpå kan du trekke 
styret ned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 kjører rundt en sving 

Når du kjører en trehjulssykkel rundt en sving, må du ikke kjøre så fort som du ville gjort med en 
vanlig sykkel. Går det for fort, kan dette føre til velt. 

For å unngå velt, bør du alltid nærme deg kanter (som et fortau) i en rettvinklet. Begge bakhjulene 
skal gå opp (hhv. Falle ned) samtidig. 

Om du kjører gjennom en krapp sving med det indre hjulet høyere enn det ytre.  øker sjansen for å 
velte. 

Pass på at det ikke er noen klaring mellom festet på setet og hovedrøret på rammen. Stram til 
skruene for å sikre at rammen og setet er festet ordentlig til hverandre 

Tips: Len deg over inn i svingen for å få mer stabilitet. 

Hvis du vil at setet skal være høyere=(bedre oversikt) eller lavere (mer stabilitet og høyere hastighet), 
vennligst informer forhandleren om det. 

Du kan velge mellom 20-tommers og 24-tommers bakhjul. Videre kan hovedrøret av rammen være 
festet både over og under den bakre aksel. Dette for å gi forskjellige setehøyder. 

  

Hurtigkopling 
til justering av 
styret opp og 
ned  på 
BirkelBike  
Easy legs Pro 
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2.3 Girsystem og pedalbrems 

 

Du kan velge mellom åtte ulike gir ved å vri på håndtaket. Gir en er den letteste og gir åtte den 
tyngste. Et nummer viser hvilket gir som er i bruk. Du kan skifte gir både stående stille og i bevegelse. 
Men ikke skifte gir når du tråkker med kraft på pedalene. 

Slipp trykk på pedal for deretter å gire. 

Hvis kjedet glir av tannhjulet, når du presser pedalen ned, bør giret justeres. Du finner instruksjoner 
om hvordan du gjør dette her: http://www.berkelbike.co.uk/adjusting-shimano-nexus-7-8-gears 
hvordan man justerer giret 

2.4 Parkeringsbrems 

 Birkelbike Pro har to håndbremser. 

Sikring av parkeringsbremsen 

Dra bremsespaken mot deg og skyv i knappen på siden. Slipp spaken sakte, samtidig som at pinnen 
holder seg på plass. Nå er bremsen låst. Slipp parkeringsbremsen 

Trekk spaken mot deg. Knappen vil komme ut av seg selv. 

Før sykling for første gang, sjekk at du har forstått hvordan bremsen fungerer (Easylegs har 2    
håndbremser) Birkelbike Pro har parkeringsbrems og pedalbrems , trekk håndpedalene bakover for 
å bremse. 

Vått eller glatt underlag føre til lengre bremselengde. 

Sjekk før hver tur om bremsen fungerer. 
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3 Kjøring og hjul 

3.1 Kjede til forhjulet 

Kjedet holdes stramt ved et lite fjærbelastet tannhjul.  

Skulle det være nødvendig å sette kjedet tilbake på sykkelen, trekk kjedestrammer bakover for å lage 
plass. 

Så bør du være i stand til å sette kjedet tilbake på kjederingen. 

Etter det, trekk pedalene bakover til kjedet er tilbake på plass. 

Hvis kjedet faller av regelmessig, ta kontakt med din forhandler. 

3.2 Vedlikehold av kjedene 

Ved å smøre kjedet regelmessig, kan du hindre at det ruster og sikre at det vil fortsette å kjøre jevnt. 
Berkelbike med hjelpemotor har en kjedebeskyttelse, for å hindre at kjede kommer bort i bena. 

3.3 Hjul 

Ved å løfte et hjul av bakken og gi den et lite dytt, kan du sjekke om hjulet roterer riktig. Det mindre 
forhjulet vil ikke rotere så lenge som den bakre, på grunn av sin størrelse og skivebremsen. 

Hvis hjulet stopper umiddelbart, må du sjekke om dekket gnir mot noe. I tilfelle av at bremsen på 
forhjulet kan være for stram. Nye skivebremser forårsaker ofte litt gnissing som slites av raskt ved å 
sykle noen få kilometer. 

3.4 Dekk 

Den minimale og maksimale lufttrykk er angitt på dekkets sidevegg. En hard dekk gir mindre 
rullemotstand, mindre slitasje og mindre risiko for skader. En mykere dekk gir bedre veigrep og mer 
støtdemping. Imidlertid har mer grep på bakhjulene ingen fordeler. 

Vi ser ofte at dekkene har for lite luft. Resultatet er merkbart mer friksjon, unødig slitasje og en 
høyere risiko for skade. 
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3.5 Justere posisjonen til bakhjulene 

Posisjonen av bakhjulene kan innstilles ved å forskyve den bakre aksel. Flyttes bakakselen tilbake 
øker presset på forhjulet. I så fall har forhjulet mer grep og er mindre sannsynlig å skli. Men det øker 
også svingradius på sykkelen. 

Ved justering av posisjonen for bakakselen, for en høy person. Bør det tas i betraktning at sete og 
kroppsvekt er plassert lenger til den bakre ende av sykkelen. Derfor må bakakselen også å være 
posisjonert lenger bak enn for mindre personer. 

Bakakselen plassert lenger bak, for høye personer og for å sykle der det er mange oppoverbakker. 

 

Bakaksel plassert lenger foran, for kortere personer, og for sykling i flatt terreng 
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4 Sete 

4.1 Flytting av sete, endre posisjon 

Løsne de to quick release klemmer på undersiden av 
hovedrøret på rammen (se illustrasjon til høyre). 

 Plasser setet til ønsket posisjon og fest den ved å 
stramme klemmene igjen. Når du sykler, skal bena 
være nesten helt ut (ikke overstrekk) På ned-tråkk. 

Tips: Hvis du har problemer med å flytte setet er det 
bare å løsne quick release klemmene, og vri spakene 
mot urviseren et par ganger. 

4.2 Justere vinkel på sete 

Helningen av setet kan justeres ved hjelp av 
hurtigutløsningsklemmen på røret på baksiden av setet . 
Kombinert med styreinnstilling (se 2.1), du kan velge 
optimal sittestilling som lar deg nå styret uten å strekke 
armene for langt. 

Tips: Hvis hurtigkoblingsklemmen er for stram eller løs, kan 
du justere spenningen med knotten på den andre siden. 

4.3 Justere Velcro i ryggen på setet 

Setet har borrelås stropper på ryggen. Stroppene kan 
brukes for å justere spenningen av ryggstøtten. 

4.4 Justering av Velcro i setet 

Hardheten av sitteflaten kan også justeres, selv om dette ikke skulle være nødvendig så ofte som 
med overflaten av ryggstøtten. Det finnes elastiske bånd under setet, hvis spenning kan reguleres 
ved å knyte stroppene strammere. 

4.5 Tilpasse sete 

Hvis du opplever problemer med å finne en komfortabel sittestilling, kan du kontakte forhandleren 
og be om skreddersydde løsninger. Det finnes alternativer som ekstra demping, forlengelse av sitte 
flate og / eller bruk av anti-decubitus puter. 

 

  

Quick Release 
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5 Vedlikehold 

Regelmessig rengjøring og inspeksjon vil holde din BerkelBike PRO eller BerkelBike EasyLegs i god 
stand. 

5.1 Inspeksjon - Hva skal man se etter 

Ramme og forhjulsgaffel: 

Etter kollisjon eller krasj, skal sykkelen sjekkes for sprekker eller andre alvorlige skader før du 
fortsetter å bruke den. Hvis det er alvorlig skade, ta kontakt med din forhandler. Ikke forsøk å 
reparere rammen selv. 

Takket være varmebehandling (T6), har krystallstrukturen av denne aluminiumlegering blitt 
optimalisert. Sveising av rammen forårsaker ødeleggelse av denne krystallstrukturen, noe som gjør 
det mer sannsynlig å knekke. BerkelBike skal ikke sveises eller ombygges, uten samtykke fra 
leverandør. 

Kabler: 

Kablene vil strekke seg over tid. Gir- og bremsekablene 
har en justeringsskrue som ligger i enden av kabelen. Ved 
å dreie skruen strekker det ytre skallet av kabelen for å 
justere bremsene 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Rengjøring 

Etter sykling gjennom gjørme og vann, er det viktig å rengjøre BerkelBike PRO eller EasyLegs Pro 
(spesielt kjede og forhjuls aksel). 

Slik rengjør du, bruk en myk klut eller svamp, et mildt vaskemiddel og en tannbørste for steder som 
er vanskelig å nå. Smør kjedet regelmessig med normale sykkel smøremidler. Hvis en komponent er 
veldig skittent, må du rense den først. Nødvendigheten av hyppig smøring avhenger av bruk og 
værforhold. Men det bør gjøres minst en gang hvert halvår. 

Tips: Du kan finne flere videoer på www.youtube.com som viser hvordan å rengjøre skikkelig en 
sykkel kjede. Advarsel å ta når du rengjør Smør aldri bremseklosser eller felger! Ikke bruk bensin eller 
andre organiske rengjøringsmidler på klistremerkene. 
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5.3 Vedlikeholdsplan – Hva bør gjøres 

1. Før første gangs bruk: 
Riktig innstilling av sykkelen ved BerkelBike BV eller representant. 

2. Før hver tur: 
 Sjekk bremsene og juster om nødvendig. 
 Vær sikker på at styret er festet ordentlig. 
 Berkelbike Pro: Kontroller om den bakre delen er festet til den fremre delen med 
låseboltene. 
 Berkelbike Pro med hurtigkoblinger: Kontroller at utløserknappen har poppet ut hele veien. 
Bare hvis dette er tilfelle, blir hjulene låst skikkelig. 

3. Hver måned: 
 Sjekk om kjedet og tannhjulet er rene og smurt. 
 Sjekk dekktrykket. 
 Se etter løse eiker. 
 Kontroller kablene. 

4. Hver 3. måned: 
 Sjekk hjulet, spesielt dekk for slitasje, bytt om nødvendig. 
 Se etter løse bolter, skruer eller spaker og mulig klaring. 
 Sjekk pedalene og leggstøtter. 
 Rengjør Birkelbike med en fuktig klut. 
 Påfør smøremiddel/rustbeskyttelse (-spray) til skruehoder og glideflatene på ofte brukte 
hurtigkoblingsklemmer. 

5. Hvert år: 
 Inspeksjon av en sykkel mekaniker eller din forhandler. 

I tilfelle av salting av veien, er det tilrådelig å spyle ned sykkelen og smøre kjedet etter bruk. 

5.4 Lagring 

Når du ikke bruker din BerkelBike PRO eller EasyLegs, lagre den på et tørt sted hvor sykkelen er 
beskyttet mot regn, sol og snø. Fukt forårsaker rust. Direkte sollys fører til raskere nedbryting av 
gummi og plast. 
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6 Generelle forhåndsregler 

Avslutt bruken og kontakt BerkelBike BV eller representant i tilfelle av alvorlig skade på Birkelbike og 
/ eller komponentene. 

Pass på fingrene. Fingrene skal aldri være i kontakt med eikene eller kjedet. Dette er av særlig 
betydning ved bruk av EasyLegs innendørs. 

7 Merk! Hva man må være oppmerksom på og helsetilstand 

Det er viktig å begynne forsiktig og øke treningen gradvis, spesielt når man var inaktive i lang tid. 

Trening og hvile må justeres for å sikre at kroppen kan tilpasse seg den nye belastningen. Dette betyr 
at etter hver trening, trenger du å hvile, for å gi kroppen tid til å restituere seg 

Under hvile perioden, kan kroppen kvitte seg med muskelavfallsstoffer og styrke muskler, sener, bein 
og hud. Hvis du ikke gir kroppen din nok tid til å hvile, øker du risikoen for overtrening og skader. 

7.1 Generelle symptomer på overtrening 

Overtrening er angitt med følgende symptomer: 
• Generell sykdomsfølelse, kvalme, oppkast 
• Nedsatt konsentrasjon 
• Veske ansamlinger (ødem) og rødhet i leddene 
• Overfølsomhet (dvs. gråter lett) 
• Hodepine 
• Menstruasjonsforstyrrelser 
• Overdreven svetting 
• Diaré 
• Lavt blodsukker under trening 

7.2 Overbelastning av ledd og sener 

Ledd og sener er sårbare etter langvarig inaktivitet. Derfor, sjekk ledd og sener for rødhet, hevelse og 
uvanlig varme etter sykling. Hvis noen av disse symptomene er til stede, må du redusere intensiteten 
og / eller frekvensen på trening for å gi ledd og sener nok tid til å komme seg. 

7.3 Opplæring 

• Ta hensyn til de signalene kroppen din sender deg. For eksempel, når du har en kald eller blir 
følelsesmessig stresset, vil du bli svakere, og derfor må du være forsiktig med å ikke overtrene. Noen 
ganger er det nødvendig å ta et skritt tilbake for en periode av tid, selv om det fortsatt er viktig å 
trene på en regelmessig basis. 

• Hvis du er usikker på om intensiteten i treningen din, kan du kontakte BerkelBike BV, din 
fysioterapeut eller lege. 
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8 Mulige problemer, årsaker og løsninger 

Tabellen nedenfor viser de mest vanlige problemene som kan oppstå, samt mulige årsaker og 
løsninger. 

 

Problem 

 

 

MULIGE ÅRSAKER 

 

 

LØSNING 

 

Berkelbike triller dårlig Parkeringsbrems er på Sjekk at bremsenknotten på håndtaket, ikke står på 

 

Juster bremsene 

 

Dekktrykket er for lavt. Pump opp dekkene 

Fronthjulet gnir mot et 
eller annet 

Løft fronten opp fra bakken og drei det rundt. Om 
hjulet stopper umiddelbart, må du sjekke om 
gummien på dekket gnir mot noe. Hvis dette er 
tilfellet, kontakt en trent mekaniker eller 
leverandøren av sykkelen.  

 

Kjeden glir ikke let lengre.  Rens kjeden og smør den opp. Hvis kjede er slitt 
eller korrodert, kontakt en trent mekaniker eller 
leverandøren av sykkelen for å få det skiftet.  

Knærne kommer I 
konflikt med 
håndtakene 

 

Styret er for lavt  Juster opp høyden på styret 

Knebøyen er for stor Flytt sete bakover 

 

Bena faller innover eller 
utover. 

Om du ikke har kontroll over bena. 

Tilbyes pedaler med leggstøtte 

Knærne kommer bort I 
rammen 

Knærne faller innover Bruk pedaler med leggstøtte, plaser støtten på 
innsiden av leggen 

 

I tvil? kontakt Aktiv Hjelpemidler A/S for råd og veiledning (geirr@aktiv-hjelpemidler.no). Se 
kontaktskjema bakerst.  
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9 Avvik 

 Berkelbike oppfyller sikkerhetskravene i EU-direktiv 93/42 / EEG. 

10 Garanti 

Berkelbike kommer med en periode på to års garanti. Imidlertid er normal slitasje som slitte dekk, 
tannhjul, kjetting og sete utelukket. Rammen har en garanti på fem år. Garantien gjelder kun for den 
første eieren og gjelder ikke dersom reparasjoner til Berkelbike er utført feil eller når Berkelbike 
brukes skjødesløst. Garantiperioden starter den dagen du mottar din Berkelbike. 

11 Ansvar 

Denne bruksanvisningen inneholder anvisninger for bruk, vedlikehold og reparasjon. Anvisningene 
må følges. 

Produsenten er ikke ansvarlig for utrygge situasjoner, ulykker og skader som følge av: 

• Å ignorere advarsler eller instruksjoner, som vist på enheten eller i bruksanvisningen. 

• mistolking av bruksanvisningen. 

• Dårlig vedlikehold. 

• Bruke Berkelbike Pro til andre formål enn beskrevet i bruksanvisningen. 

• Bruk av tilbehør eller verktøy uten tillatelse fra BerkelBike BV. 

• Endringer som gjøres av tredjepart. 

• trafikkulykker. 

Alle tekniske data i denne håndboken er kun til informasjonsformål og på ingen måte bindende for 
produsenten. Sistnevnte forbeholder seg retten til å gjennomføre endringer i enheten uten 
forutgående varsel for å forbedre produktet. 
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12 Bruksområder 

BerkelBike eller EasyLegs Pro kan bare brukes av enkeltpersoner som er i stand til å bevege seg 
gjennom trafikken trygt og forsvarlig. 

Den maksimale belastningen av EasyLegs Pro er 125 kg. 

Den maksimale belastningen av handlekurv er 15 kg. 

 Berkelbike Pro er ikke egnet for upassende håndtering som stuntkjøring, hopping eller akrobatikk. 
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13 Tekniske egenskaper for EasyLegs PRO 

 

Parameters Spesifikasjoner 

Størrelse: 

 

Lengde 160cm-180cm x bredde 77cm - 79cm x Høyde 90cm - 110cm  

Variere avhengig av høyde og type utstyr og hjul 

Vekt: 18 - 19 Kg + evt motor 

Materiale: Aluminium og plast 

       

Berkelbike Pro er godkjent I henhold 93/42/EEC direktiv for medisinsk utstyr. 

 

 

 

BerkelBike PRO med hjelpemotor 

Motoren er programmerbar, og kan 
programmeres hos Aktiv Hjelpemidler A/S 

Starthjelp inntil 6 km/t. Maks Hastighet 25 
km/t. 


