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Innledning 
Gratulerer med din nye Helios Electric Step Tandem. Helios er et innovativt, funksjonelt, men likevel 
morsomt produkt som fungerer glimrende på mange måter. Vi er sikre på at det vil gi deg mange års 
gode og hyggelig opplevelser. 

Denne håndboken er skrevet slik at du kan få det beste ut av sykkelen din. Det inkluderer seksjoner 
om sykling, vedlikehold og sikkerhet, og vi har tatt med noen tips fra mange års sykling og 
vedlikehold av tandemer. Den siste versjonen av manualen er alltid tilgjengelig som et nedlastbart 
PDF-dokument på vår hjemmeside - sørg for at du leser den grundig. 
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1 Oversikt Helios Electric Step 
 

 

 

  
 
  

 Artnr Beskrivelse 
1 HE-1 Bremser hydr. front 
2 HE-2 Kjedestrammer 
3 HE-3 Kjede bak 
4 HE-4 Forgaffel 
5 HE-5 Ramme 
6 HE-6 Styre fører 
7 HE-7 Styre ledsager 
8 HE-8 Headsett feste styre 
9 HE-9 Hjul bak med gir 
10 HE-10 Hurtigkobling styre 
11 HE-11 Hjul front 
12 HE-12 Setepinne m/sete fører 
13 HE-13 Setepinne teleskopisk 

og sete ledsager 
14 HE-14 Hurtigkobling  

setepinnen 
15 HE-15 Eiker 
16 HE-16 Kjede front 
17 HE-17 Dekk front og bak 
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2 Hvordan bruke din tandem 
Som enhver aktivitet, innebærer sykling en viss fare for personskader og skader generelt. Ved å velge 
å sykle, påtar du deg ansvaret for å trene på trygg og ansvarlig sykling. Følgende er punkter som, hvis 
de blir praktisert, kan redusere risikoen. Det er ikke ment å være en endelig avhandling om emnet, 
og det kan være mangler. Følgelig til og med streng overholdelse av disse punkter garanterer på 
ingen måte at du sykler skadefritt. 

2.1 Grunnleggende 
 Selv om syklene våre er produsert og montert etter høyeste standard, er det viktig at en 

grundig sjekk blir utført av en godkjent forhandler før første gangs bruk. 
 Før du sykler, er det viktig å utføre en mekanisk sikkerhets- og vedlikeholdskontroll - gjør deg 

kjent med ‘Vedlikeholdsplanen’. 
 Det anbefales sterkt å bruke godkjent sykkelhjelm 

2.2 Sikkerhet mens du sykler 
 Du må være godt kjent med kontrollene på sykkelen din. 
 Det er viktig at du er kjent med og overholder de lokale trafikkreglene. 
 Vær oppmerksom på hastigheten din, og overskrid aldri den hastigheten du føler deg trygg 

på og har tid til å stoppe sykkelen i uforutsette omstendigheter. 
 Ikke hopp med sykkelen din. 

2.3 Sykle om natten 
 Det anbefales ikke å sykle om natten, men hvis du gjør det, er det viktig og ofte et lovkrav at 

godkjente lys brukes foran og bak. Disse lysene skal begge ha tilstrekkelig lysstyrke til å 
belyse veien videre og så at andre trafikanter tydelig kan se deg. 

 Bruk alltid reflekterende klær. Refleksvester eller bånd over kroppen og bånd for armer og 
ben er også veldig effektive. 

 Forsikre deg om at sykkelen din er godt utstyrt med reflekser. 

2.4 Sykle i våte forhold 
 Bremseegenskaper og stoppavstander påvirkes veldig skadelig under våte forhold 

sammenlignet med sykling i fjellet og tørke. Det er viktig å gjøre passende justeringer av 
hastigheten din og tillate økt avstand for stopp. 

 Bruk av skjermer kan bidra til å forbedre synligheten både for deg og for alle som følger deg. 
 Det er viktig å bruke passende klær. Vanntett er naturlig, men en topp på hjelmen eller 

hetten kan øke sikten fremover. 

2.5 Klær 
 Det anbefales å bruke lyse høysynlige klær som ikke er løse nok til å bli fanget av sykkelens 

bevegelige deler eller bli hektet fast i av gjenstander ved siden av veien. 
 Bruk alltid reflekterende klær om natten. Refleksbånd eller vester og bånd for armer og ben 

er også veldig effektivt. 
 Bruk alltid sko som vil holde seg på føttene og som griper tak i pedalene. Det er potensielt 

farlig å sykle barbeint eller i åpne sko som sandaler. 
 Beskyttende briller kan bidra til å se i sterkt solskinn og kan forhindre skader på grunn av 

påvirkninger med insekter og veiskritt. 
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3 Passform. 
For å sikre at det å sykle er den behagelige opplevelsen den skal være, er det viktig at man blir 
oppmerksom på riktig passform. 

Ideelt sett bør dette gjøres i forbindelse med en godkjent forhandler, men følgende punkter bør 
følges. 

3.1 Vektfordeling 
En tandem fungerer generelt bedre med den tyngre rytteren foran. Dette fordi frontrytteren, eller 
‘sjåføreren", er ansvarlig for stabilisering av tandemen ved start og stopp, for styring og for bremsing 
som spesielt på lange utforkjøringer kan være veldig krevende. 

3.2 Setehøyde 
Denne dimensjonen er veldig viktig for biomekanisk effektivitet og for å beskytte ledd mot skader. 
Som arbeidsregel, med pedalen lengst fra sadelen og sykkelistens hæl på pedalen, bør benet være 
rett til veldig svakt bøyd. 

Dette betyr at når foten er i riktig posisjon med fotens ball på pedalaksen, vil kneet være litt bøyd i 
full forlengelse. Graden av bøyning er personlig, men det er viktig at ved full forlengelse under 
tråkkesyklusen at kneet verken overdrevent eller for bøyd. 

 For barn anbefaler vi bruk av justerbare veivforkortere, og alle utenfor typiske 
gjennomsnittlige benlengder bør vurdere slike forkortere eller passende lengdeveiv. 

3.3 Setevinkel og stilling 
Ideelt sett bør setet justeres forover/bakover slik at midten av kneleddet er loddrett over 
pedalaksen. Setetoppen skal være tilnærmet horisontal, men forsiktighet må tas med setets vinkel, 
spesielt slik at fronten ikke hindrer fremre rotasjon av bekkenet. 

3.4 Forlengelse og justering av styrer 
For komfortabel sykling er mengden strekk på ryggen, overkroppen og armene avgjørende. En 
erfaren rytter bør bruke stillingene de normalt er komfortable med, men for første gang sykkelister 
bør en god startposisjon ikke bli for strukket eller fremoverbøyd. Etter hvert man blir kjent med 
sykkelen, kan denne posisjonen gradvis justeres. Både front- og bakposisjoner på Helios tilbyr 
betydelig justering for forskjellige størrelser og stiler. 

4 Kontroller og kjøreteknikk 
Tradisjonelt er frontrytteren kjent som sjåføren og den som sitter bak, passasjeren. Sjåføren styrer, 
har kontroll over bremser og gir og er ansvarlig for å stabilisere tandemen når du starter og stopper. 
Passasjerens bruker bare pedalene og bør ellers slappe av og ikke prøve å styre! For noen bruks-
områder kan passasjeren ha en tilleggsbrems. Sjåføren burde gi også noen tilbakemeldinger til 
passasjeren om veiforholdene, for eksempel 'hump' og, ofte, sikkert med uerfarne par, advare om 
girskift og plutselige svinger. 

4.1 Start og stopp 
Ved start vil sjåføren montere tandemet og holde det stabilt slik at passasjeren kan sitte på bakre 
sete med føttene på pedalene klar til å sykle. Sjåføren vil da sitte og holde tandemen loddrett med 
ett ben mens passasjeren begynne å tråkke. Det er viktig å starte i lavt gir og for begge syklistene å gi 
et godt hardt dytt for å få tandemen i gang! 
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For å stoppe, bør sjåføren advare passasjeren og deretter, som på en vanlig sykkel, legge det ene 
benet ned for å stabilisere sykkelen. Passasjeren forblir vanligvis sittende med føttene på pedalene, 
men må holde seg i ro for ikke å balansere tandemen. Hvis tandemen er i ro I en lengre periode bør 
en eller begge ryttere være forberedt på å plassere begge føttene på bakken. 

4.2 Bremser og bremseteknikk 
Helios er utstyrt med utmerkede bremser som klarer å stoppe tandemen raskt og trygt. Det er 
imidlertid viktig å huske at en tandem er tung, og at bremseavstandene derfor er større enn på en 
vanlig sykkel Det er veldig viktig å være klar over trafikkforholdene og ikke stole på panikkbremsing i 
siste øyeblikk. 

I bruk skal begge bremsene brukes, men frontbremsen er mye mer effektive og gjør mesteparten av 
stoppet. Følgelig kan mye varme genereres i forhjulsbremseflatene og hvis det er langt ned i 
fjellområder, bør en form for hjelpebremsing vurderes. Hvis tandemen er utstyrt med skivebremser, 
kan du felle bremser kan legges til og omvendt hvis felgbremser er montert. Dette gjør at de 
forskjellige bremseoverflatene kan skiftes og hvilken som helst varmeoppbygging for å kontrolleres 
bedre. 

4.3 Bruk av gir 
Helios er utstyrt med et godt utvalg gir, hver modell har et passende girområde for den tiltenkte 
bruken. Det er viktig å bruke tannhjulene for å finne en tråkkfrekvens (leg-spinnhastighet) som er 
behagelig for både syklister og forhold, for å bruke girene for å prøve å holde deg innenfor dette 
området. Selv om gjensidig komfort er det viktigste kravet, er akadens på 80-100 anses generelt for å 
gi en god bio-mekanisk balanse, men dette kan åpenbart variere avhengig av på en rekke fysiske 
faktorer, både personlige og terreng. 

5 Vektfordeling og vektgrenser 
Som tidligere nevnt, fordi styringen er foran, er det bedre for den tyngre rytteren å være sjåfør. Hvis 
det skal være med bagasje i tillegg er det lurt å prøve å opprettholde en så jevn vektbalanse som 
mulig, eventuelt bruke et frontstativ og taklister for å oppnå dette. 

 Helios har en vektgrense på 170 kg. 

5.1 Frakte barn 
Helios er spesielt egnet til å frakte barn, men stor forsiktighet må tas for å sikre deres sikkerhet. Det 
er essensielt at de har godkjente sykkelhjelmer og at de er ordentlig festet i ethvert barnesete. Hvis 
Helios-stativet brukes, er det det viktig at de dedikerte armaturene er riktig festet og setet / setene 
ordentlig montert. Tandem skal da være trygt støttet enten på stativet eller mot noe solid før barnet 
plasseres i setet. I denne konfigurasjonen, kan Helios kan ta en voksen og ett eller to små barn. 

Helios har også en bemerkelsesverdig lav bakoverstående høyde og veldig konfigurerbar 
passasjerstyre, og med tillegg av veivforkortere, kan et veldig lite barn begynne å sykle. Med et barn 
eller en voksen som passasjer er det fortsatt mulig å ha barnesete festet til setepinnen eller det 
bakre stativet. 

6 På tur med Helios 
Tandemer lager flotte sykler for turer. To ryttere med ulik styrke kan sykle sammen og dele glede av 
en sykkeltur. 
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Helios kan utstyres med et komplett tursett av kjeler og vesker, og med passende gir er man i stand 
til å sykle hvor som helst. Husk at det er lave gir som er avgjørende for tunglastet tur; man kan alltid 
frihjule nedoverbakke eller med vind bak deg, men du må tråkke opp bakker og mot vinden. 

Hvis du tenker deg på en hel campingtur, vil vi anbefale tre til og med fire bremser - to plater og 
enten en eller to felgbremser. Det er også viktig å sørge for at bagasjevekten er godt fordelt, 
eventuelt ved bruk av både fremre og bakre taklist. 

Helios, utstyrt med sitt dedikerte bakre stativ, gjør også en fantastisk enkeltsykkel. Racket kan ta flere 
takkarmer og er stiv og stabil uansett vekt, og med de store profildekkene, uhyre sterke hjul og bredt 
girutvalg kan du virkelig dra hvor som helst! 

6.1 Lasting 
Helios er en flott lastesykkel, både for to personer, som tursykkel eller handletur, men også som en 
enkelt sykkel med sitt dedikerte stativ. 

Når du laster i Helios, er det viktig at alle vesker og bagasje er festet ordentlig og at stroppene er 
tette og ikke i stand å hekte seg i hva som helst. Ved bruk som solo-godstransportør er det viktig at 
lasten sikres nøye, enten ved å bruke de dedikerte sidekarmene og / eller ved bruk av riktige 
bagasjestropper. 

7 Tilbehør 
Det finnes et antall anbefalte tilbehør til Helios: 

 Lys - selv om du ikke har tenkt å sykle i mørket, er det alltid sjansen for å bli fanget av 
mørket, og det er viktig, og i mange land, loven, å ha lys. 

 En god pumpe, reserveslanger, reparasjonssett og lappesaker. Med en tandem, på grunn av 
de ekstra vektene, er viktig å ha en pumpe som kan nå det høye trykket i dekkene. 

 Et stativ i god kvalitet for parkering og lasting av tandem. Helios dedikerte stativ vil være 
perfekt for å stabilisere tandemen når du laster barn eller gods. 

 Skjermer. 
 Speedometer. 
 Bæreposer øker allsidigheten til enhver sykkel. Helios kommer med festepunkter for stativer 

og vesker foran og bak på sykkelen. Det beste er å diskutere med leverandøren din hva som 
fungerer best for dine behov. 
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8 Vedlikehold 
8.1 Vedlikeholdsskjema 

Komponent Før hver tur Måned Jevnlig Annet 
Bremser     
Kabler     
Drivverk     
Headset     
Styre/feste     
Ramme/gaffel     
Hurtigutløsere     
Dekk     
Hjul     

 

8.2 Bremser 
Avhengig av hvilken sykkelmodell du har, vil den enten ha skivebremser, V-bremser eller en 
kombinasjon av begge deler. Med V-bremser bør du kontrollere at bremseklossene ikke har slitt seg 
under minimumsgrensen og at de er riktig på linje med kanten og ikke berører dekket. Hvis 
bremsespaken trekker helt til stangen før du kobler til, bør du se kabeljusteringsdelen. Eller konsulter 
en profesjonell mekaniker. Skivebremser bør også ha bremseklossene sine sjekket regelmessig, og 
hvis du legger ut på en lang tur, kan det være verdt å bytte ut klossene selv før de når sin minste 
slitasjelinje. Platen må også jevnlig sjekke for skader, innretting og tykkelse (minimumstykkelsen er 
normalt spesifisert av skivebremseprodusenten).  

 Merk: Bremser på en tandem må jobbe dobbelt så hardt som på en solosykkel, så det er 
viktig å sikre at de fungerer effektivt! 

8.3 Kabler 
Kabler trenger normalt ikke mye justering. Når de er nye, vil de strekke seg litt, og den strekken må 
justeres. Kontroller alle kabler regelmessig for tegn på skade. 

Bremsekabler 

For å justere bremsekablene, løsne låsemutteren på justeringskruen ved spaken. Skru ut 
justeringskruen litt og sjekk bremsene. Når du klemmer på spaken, skal den ikke komme for nær 
berøring av styret. Når spaken løslates, skal hjulet vri seg fritt og ikke dra på bremsene. 

Gir kabler 

Disse justeres på samme måte som bremsekabler. Det er en justering på bakre skift, men ingen 
foran. For fremre gir er det bare nødvendig å få kabelen til å strekkes litt når kjedet er på innsiden av 
kjedringen; finjustering kan gjøres ved hjelp av justeringen på den venstre skifteren. 

8.4 Drivlinje 
Sjekk at veivene er stramme etter de første 80 kilometerene. Disse skal festes godt til bunnfestene, 
uten slark. Selv en liten slark vil føre til at leddet mellom spindelen og hullet i sveiven slites, noe som 
til slutt vil føre til skade på kjedesettet. 

Bakhjulene på frinav har en tendens til å samle inn olje og skitt. Rengjør dem med en tørr fille. Hvis 
de knirker, kan de demonteres og smøres inn. Når du smører kjeden din, sett en dråpe lett olje på de 
bevegelige svingene på girene og de vil vare mye lenger. Jo mer du sykler, jo mer blir du vant til 
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lydene den lager. Hvis du merker noen endring i lyden din sykkel lager, sjekk den nøye; det kan være 
et tegn på at noe trenger oppmerksomhet. 

8.5 Styret / styrestangen 
Både passasjer- og sjåførstyre, som inkluderer stammen og hurtigutløseren, kan kontrolleres før hver 
tur. Den forsiktige betjeningen av hurtigutløseren er utvidet for å sikre at den fortsetter å fungere 
korrekt. Se bilde 1.1: 

 

Bilde 1.1 

Selve styreforlengeren har en fane som plasserer styret i en fremoverposisjon. For å unngå å skade 
denne fanen, skal stengene bare dreies eller fjernes ved å åpne hurtigutløseren, skyve 
styreforlengeren opp i innerhylsen og deretter rotere eller fjerne helt. Når du installerer på nytt, må 
du ikke tvinge styreforlengeren på plass igjen, den skal gli inn og lokaliseres uten overflødig kraft. 

 DET ER VIKTIG AT HURTIGEUTLØSER ER TILSTRAMMET RIKTIG FOR Å HOLDE STYRET PÅ PLASS 
FØR SYKLING! 

8.6 Styrelagring 
Styrelagring er lageret som gjør at gaffelen kan rotere i rammen, det spiller en viktig rolle i 
håndteringen av sykkelen og bør sjekkes regelmessig. Både at den er stram (ikke vugger foran og bak 
når bremsen foran og sykkelen vippes bakover og fremover eller ikke svinger jevnt. Hvis du er usikker 
på om du vil justere styrelagringen, må du kontakte en kvalifisert mekaniker. 

8.7 Ramme / gaffel 
Rammen på tandemen er laget av høykvalitets aluminiums rør med pulverlakk. Selv om aluminium 
ikke ruster som stål, oksiderer det fortsatt, så det er verdt polere rammen jevnlig for å holden den  i 
topp stand. Det er også verdt å sjekke rammen med jevne mellomrom for tegn på sprekker som kan 
oppstå hvis sykkelen har hard påvirkning. 

Gaflene er laget av "chro moly" stål og er også pulverlakkert, riper bør repareres og lakkes for å 
forhindre rust. Som med rammen, skal gaflene sjekkes om sykkelen har vært utsatt for hard 
påvirkning. 

8.8 Hurtigutløser 
Hurtigutløser brukes mange steder på sykkelen din. Det er viktig at de strammes riktig. For å fiksere 
en hurtigutløser ordentlig, justere hurtigutløseren ved å åpne den, holde i begge ender og vri med 
klokken til du føler en viss motstand når du lukker spaken. Forsøk på dette punktet å lukke spaken 
helt. Justeringen er riktig når du kan lukke spaken helt, men med litt anstrengelse (spaken skal 
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etterlate sitt avtrykk i håndflaten). Hvis du bare kan lukke spaken delvis, åpner du den, skru løs 
justeringsmutteren litt og prøv igjen. Hvis den lukkes for enkelt, stram den litt opp og prøv igjen. 

 

8.9 Dekk 
Kvalitetsdekk er viktige for god trekkraft og kontroll mens du akselererer, svinger og bremser. Hvert 
dekkmerke har sin egen individuelle blanding av punkteringsbeskyttelse, rullemotstand, 
trykkmotstand og holdbarhet. Å finne de dekkene som passer din sykkelstil best, er utfordringen. 
Dekk skal alltid blåses opp i samsvar med området som er markert på sideveggen, aldri over det 
anbefalte maksimum, og de bør sjekkes regelmessig. Slitte dekk skal byttes. Lavere trykk resulterer i 
en mer komfortabel tur, men på bekostning av høyere rullemotstand. Ballongdekk er nå tilgjengelig 
som kombinerer relativt lav rullemotstand, punkteringsbeskyttelse og en jevn tur. De er vel verdt å 
vurdere. Med to voksne på tandem anbefaler vi å få dekkene oppblåst til øvre grense for det 
markerte trykkområdet. Se dekktrykktabellen. 

 MERKNAD: Det er viktig at begge dekkene på tandemet ditt blir fylt til det anbefalte trykk i 
henhold til tabellen. 

 

Dekktype Trykkområde Anbefalt med 2 
voksene på  sykkelen 

Schwalbe Big Apple 30-70PSI (2-5 bar) 70PSI (5 bar) 
Schwalbe Marathon 45-70PSI (3-5 bar) 70 PSI (5 bar) 
Schwalbe Marathon Supreme 50-80PSI (3.5-6 bar) 80 PSI (6 bar) 

 

8.10 Hjul 
Hjulene på tandemen din består av tre komponenter: felgen som holder dekket på, og gir en 
bremsing mot overflaten. Eikene som støtter navet midt på kanten, og navet rundt hvilket hjulet 
roterer, og gir et middel til føreren, med skivebremser, et bremsemiddel. Alle tre delene bør sjekkes 
regelmessig (i henhold til vedlikeholdstabell nevnt tidligere), felgene skal sjekkes for slitasje og 
glatthet, eiker på at de alle har riktig spenning og at ingen av dem er ødelagte, nav for slark i lagre og 
tegn på flensskader. 


