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Gratulerer 
Gratulerer med ditt kjøp av SunSeeker sykkel. Du har valgt en av de mest komfortable og avanserte 
sykler på markedet.  

Les denne håndboken før du sykler på din nye SunSeeker sykkel. I denne håndboken finner du mange 
emner som dekker den daglige bruken av sykkelen. 

DEL 1 - Sikkerhets- og kjøretips for sykkel 
Generelle regler for trygg sykling 
1. Bruk alltid en CPSC-godkjent hjelm og noen form for øyebeskyttelse. 

2. Kjør alltid med et bakspeil festet til hjelmen eller montert på sykkel eller trehjulssykkel. 

3. Følg alle trafikkregler og forskrifter, skilt og signaler. 

4. Kjør på siden av veien og gå i samme retning som trafikken og i én fil. 

5. Bruk riktige håndsignaler når du svinger eller stopper. 

6. Vær alltid våken, spesielt vær oppmerksom på at biler trekker ut i trafikk eller for å åpne dører. 

7. Inspiser sykkel eller trehjulsykkel før hver tur. Forsikre deg om at alle muttere og bolter er 
forsvarlig strammet. Sjekk bremsene ved å bruke dem og vippe sykkelen frem og tilbake for å sikre at 
de virker ordentlig.  

8. Sjekk dekkene dine for riktig lufttrykk som indikert på sideveggen til dekkene. Forsikre deg om at 
alle hurtigutløserspaker på hjul og sete er sikre. Sjekk også for andre mulige mekaniske problemer. 

9. Ikke "stunt sykle" eller kjør på andre kjøretøy. 

10. Ikke kjør uforsiktig. 

11. Vær ekstrem forsiktighet når du sykler i vått, isete eller på annen måte farlige forhold. 

Sykle om natten 
1. Sykkelen eller trehjulssykkelen er utstyrt med foran, bak, hjul og pedalreflekser. De skal holdes 
rene til enhver tid. Reflekser skal aldri fjernes fra sykkelen eller trehjulssykkel. 

2. Bruk alltid et passende lyssystem når du sykler om natten. 

3. Kjør med ekstrem forsiktighet. Vær oppmerksom på biler, fotgjengere, løpere og andre syklister. 
Kjør defensivt og se etter farer på veien. 

4. Bruk lyse klær og bruk refleksbånd på klær eller hjelm for å gjøre deg mer synlig om natten. 

 ADVARSEL: Reflekser alene er ikke tilstrekkelig om natten for optimal synlighet. Bruk et 
høykvalitets belysningssystem foran og bak for større synlighet. Kontakt din forhandler.  
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Advarsel ved vått vær 
Når felger og bremser er våte på grunn av gjørmete, våte eller isete veiforhold øker avstanden som 
trengs for å stoppe trygt. Du må derfor forutse den ekstra avstand som trengs for å stoppe under 
slike omstendigheter. Redusere hastigheten din og ta hjørner sakte og forsiktig. Hard trykk på fremre 
brems på vått eller isete fortau (eller på løs grus eller rusk) kan føre til at hjulet (e) låser seg og 
skrens, noe som resulterer i mulig tap av kontroll. Brems ned sakte og på en kontrollert måte for å 
unngå skrens eller tap av kontroll. 

Tips når du sykler 
Det er noen unike funksjoner å være klar over for å hjelpe deg med å sykle. Du kan synes det er nyttig 
å trene på å sykle i et åpent område, for eksempel en asfaltert, tom parkeringsplass eller en trafikkfri 
vei. Før du sykler ut i trafikkert vei. 

 Vennligst les denne håndboken nøye. Dette vil gjøre det mulig for deg å bli kjent med de 
forskjellige mekaniske funksjonene.  

1. Slapp av i overkroppen. 

2. Ikke trekk i styret eller spenn skuldrene da dette fører til overstyring av sykkelen. 

3. Kjør med avslappet trykk på styret. 

4. Når du begynner å sykle, må du forsikre deg om at sykkelen er i lavt gir. 

5. Bli komfortabel i setet, og legg begge føttene på bakken (se setejustering). 

6. Stabiliser sykkelen ved å bruke bremsen, sett en av dine favoritt føtter på pedalen og bakpedalen 
til kranken er øverst i vertikal stilling. 

7. Trykk på pedalen med hardt trykk; løft den andre foten fra bakken, når du slipper bremsen og 
plasserer den andre foten på den andre pedalen. 

8. Tråkk selvsikkert og i passende tempo for å drive deg selv i en sikker og rimelig hastighet. 

9. Lene deg tilbake når du sykler i jevnt terreng eller nedoverbakke og slapp av. 

10. Når du sykler over en hump, kan du lene deg fremover for å spre vekten jevnt mellom pedalene 
og ryggen. 

11. Før du stopper, må du gire ned (mens du spinner pedaler); Dette gjør at du kan starte på nytt 
med lavt gir. Kroppen din kan ha behov for visse justering av sittestilling og hensynsta muskelgrupper 
som brukes. Dette er en naturlig tilpasning og avhengig av individuell fysiologi og treningsregimer. 

Flere tips 
1. Ta korte turer i jevnt eller skrånende terreng for noen få dager før du prøver lange avstander eller 
mer aggressiv sykling. 

2. Gir ned og oppretthold en høy omdreiningstid når du klatrer opp bakker. Ved ikke å gjøre dette 
kan det føre til mulig irritasjon eller skade på kneet. 

3. Hvis du føler deg stram eller sår i bestemte områder, vil du sannsynligvis dra nytte av en kort 
oppvarmings- og strekkrutine før og etter å ha syklet. 
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Tilpassing av din sykkel. 
SunSeeker sykler passer de fleste kroppsstørrelser. For å sykle komfortabelt og trygt, bør du justere 
sykkelen for å passe til kroppen din. 

Det er 3 (4 på noen modeller) justeringer som kan gjøres for å tilpasse passformen til SunSeeker: 

- Sitteavstand fra pedalene 
- Sete ryggvinkel 
- Sittevinkel (ikke tilgjengelig på alle modeller) 
- Styrets høyde og vinkel. 
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DEL 2 – Justeringer 
SunSeeker er delvis satt sammen fra fabrikken. Imidlertid er den ment å være montert og justert for 
å passe sluttbrukeren av en profesjonell sykkelbutikk. 

Følgende instruksjoner er ment for forhandleren å bruk som guide i hans eller hennes arbeid. Og 
burde hjelpe deg med grunnleggende justeringer. 

Justering av styret - T-Bar System 
1. Stammen kan dreies for ønsket komfort fra nedre stamme “A”. 

2. Stammen kan forlenges eller forkortes etter ønsket komfort fra nedre klemme “B”. 

3. Styret kan dreies for ønsket komfort fra styret klemmen “C”. 

                  

 

 ADVARSEL Sørg for at når du har laget alt justering av styret og stangen, som du har 
tilstrekkelig avstand fra hendene til dekkene dine eller hjul. Unnlatelse av å gjøre dette kan 
føre til tap av kontroll noe som kan resultere i en alvorlig eller dødelig ulykke. 

Justering av ryggvinkelen 
1. Ryggstøttevinkelen kan justeres ved å løsne setestammen klemmer "A" på bakre stag. 

2. Plasser deretter ryggstøtten i ønsket vinkel. 

3. Stram klemmene igjen. 

    

MERKNAD: Noen sykler har en frem- og bakmonteringsposisjon for de nedre stagene. Bruk alltid 
baksiden for de fleste monteringer. Bruk kun fremovermonteringer om nødvendig hvis sykkelisten er 
kort, og det er vanskelig å få den ryggvinkelen du ønsker. 
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Justering av tilt i setet 
1. Setet kan justeres foran og bak ved å løsne to hurtigutløsende setepinner “A” under setet. 

2. Plasser setet på følgende måte: Når du sitter skal kneet ditt skal bare være litt bøyd når foten er i 
den fjerneste posisjonen. 

4. Stram de to hurtigfrigjøringspinnene under setet. 

5. Sittehelling kan justeres for ønsket komfort ved plassering av slissen blir “B” til ønsket vinkel og 
stram deretter fremoverutløsningssetet. Fest "C". 

* M3 UAX vipper ved å forlenge eller forkorte stagene. 

   

Figur 16     Figur 17 
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DEL 3 – Forhåndsregler og vedlikehold 
 ADVARSEL: Ikke kjør med en SunSeeker sykkel føralle bremser er kontrollert og fungerer som 

de skal. Hold alle muttere, bolter og hurtigløsearmene godt strammet. Smør alle kabler 
jevnlig å forhindre at de setter seg. Unnlatelse av dette kan føre til funksjonsfeil, noe som kan 
føre til en alvorlig eller dødelig ulykke. 

 

 ADVARSEL: Justering av bremsespaken i for smal a stilling kan føre til at spaken treffer styret 
før den er full bremsevirkning oppnås. Dette er en farlig situasjon. Kontroller bremsespaken 
på nytt posisjon og gjør passende justeringer før du sykler. Unnlatelse av å gjøre dette kan 
føre til utilstrekkelig brems eller tap av bremser noe som resulterer i en alvorlig eller dødelig 
ulykke. 

FORSIKTIGHET 

Fest aldri et hjul til en ramme ved å rotere hurtigutløsningen spaken. Bare å rotere spaken i en 
sirkulær bevegelse vil ikke fest hjulet til rammen. Løsning av hjulet som resultat av feil montering av 
nav kan resultere i alvorlig kroppslig skade. 

MERKNADER 

Hvis hurtigfrigjøringsspaken lett kan skyves til LUKKET stilling, betyr dette at klemstyrken er  
tilstrekkelig. Komme tilbake hurtigfrigjøringsspaken til stillingen vinkelrett på sykkelramme. Og vend 
justeringsmutteren med klokken igjen øke klemstyrken. Trykk på hurtigutløserspaken tilbake til 
STENGT-stilling. 

Hvis klemstyrken er justert for sterk og rask utløserspaken kan ikke skyves til STENGT-stilling, vri 
justeringsmutteren i retning mot klokken for å redusere klemstyrke. Når du gjør dette, må du ikke 
slippe justerer mutter. Snu 1/8 av en revolusjon, og prøv deretter å presse spaken til STENGT, for å 
stille inn maksimal klemstyrke med som du kan skyve hurtigfrigjøringsspaken til LUKKET stilling. 

POSISJONERING AV HURTIG RELEASE LEVER 

For sikkerhets skyld bør hurtigutløserspaken være langs sykkelen ramme når du er i STENGT-stilling. 

 ADVARSEL 

Ting å sjekke før du sykler: 
1. Kontroller alltid hurtigkoblingsnavene dine før du sykler sørg for at hjulene er riktig montert 

på sykkelrammen. Dette er spesielt viktig etter at du har parkert sykkelen på offentlig sted. 
2. Forsikre deg om at hurtigutløserspakene skyves helt inn til STENGT-stilling (side av spaken 

med inskripsjonen “STENGT” må vende bort fra hjulet).  
RASK SJEKK: 
Løft opp sykkelen slik at hjulet er fra bakken, og gi toppen av dekket noen skarpe slag  
nedover. De hjulet skal ikke være løst eller komme av. Denne sjekken gjør det ikke garantere 
at hurtigfrigjøringsspaken har fått tilstrekkelig Tiltrekningsmoment. Hvis du er usikker på om 
hurtigutgivelsen er strammes riktig, gjenta installasjonsprosedyren. 

Generelt vedlikehold av dekk og hjul 
1. Oppretthold dekktrykket til verdien som er angitt påsidevegg av dekket. 
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2. Ikke sykle med underoppblåste dekk, da dette vil gjøre forårsake dårlig håndtering, 
overdreven slitasje eller utblåsning. 

3. Bruk en hånd- eller fotpumpe for å blåse opp dekket til riktig dekk press.  
4. Over inflasjon eller et feilmontert dekk kan forårsake utblåsninger. 
5. Hvis det er uregelmessige lyder fra hjul, eller hvis felgene vingle mens du roterer, sjekk og 

reparer hjul umiddelbart. 
6. Hjul bør sjekkes regelmessig for tetthet, spesielt kjørte det på røffe veier. Hvis hjulet ikke gjør 

det forbli ‘sant’, dette indikerer at eikene er løse. Vi anbefaler at snakjusteringer utføres av 
av profesjonell sykkelmekaniker. 
 

 ADVARSEL:  Unngå å sykle over fortauskanten. Se etter og unngå jettegryter, rister og andre 
farer på veien. Gå på sykkelen over jernbanespor, trapper, grøfter eller annet slikt grovt 
forhold. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til dekkfeil, tap av kontroll, eller andre 
mekaniske feil og kan føre til alvorlig eller dødelig ulykke. 

Liste over vedlikeholdssjekk 
For å holde SunSeeker i topp tilstand du bør utføre en grundig vedlikeholdskontroll jevnlig. Dette vil 
sikre en lengre komponentlevetid og vilje oppretthold det enkle med SunSeeker sykler. 

Generell inspeksjon bør gjøres før hver tur og bør inneholde følgende: 

1. Sjekk for løse muttere og bolter. 
2. Kontroller at alle hurtigutløserspakene er festet ordentlig. 
3. Kontroller for justering av gaffel og ramme. 
4. Inspiser bremseklossene for slitasje, og bytt om nødvendig. 
5. Kontroller for riktig bremsjustering. 
6. Kontroller om det er slitte eller ødelagte deler, og bytt ut disse. 
7. Se etter løse eiker på hjulene. Sjekk dekk for glass, torner eller andre skarpe gjenstander. 
8. Forsikre deg om at alle hjul er rettet mot hverandre.  
9. Forsikre deg om at stempelboltene på styret er tette og at minimum innsatsmerke på 

stammen er ikke synlig. 
10. Hold girene justert. Ikke la sykkelen hvile eller fall på girskifteren. 
11. Hold trykkene i dekkene opppblåst til trykk som er angitt på sideveggen. 

Komponentsmøring: 

1. Drivkjede: smør ofte under våte forhold og mindre ofte i tørre forhold. Bruk 
sykkelkjedesmøring. 

2. Bakre girenhet: Smøres. (Etter behov) 
3. Bremsekabler: Smøres. (Etter behov) 
4. Navlagre foran og bak: Fett. (Hver 6. måned) 
5. Hodelagre: Fett. (Hver 6. måned) 
6. Krank (sveiv): Fett. (Hver 6. måned). 

 
 Fullfør beskyttelse og vedlikehold 

Som med alle kjøretøyer som er utsatt for elementene, vil overflatebehandlingen av sykkelen bli 
beskyttet ved å påføre og vedlikeholde med et strøk høy kvalitet, ikke-slipende voks, eller vanlig 
bilvoks. 
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SunSeeker benytter mye rustfritt stål som er mot korrosjon under de fleste forhold. Imidlertid kan 
visse ekstreme miljøer forårsake oksidering av overflater. Vi anbefaler heller å opprettholde et 
belegg med voks eller periodisk polering med en ikke-slipende pute (f.eks. typisk oppvaskpute). 

Vi anbefaler å lagre at du lagerer din SunSeeker innendørs og vekk fra direkte sollys. 


