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Av säkerhetsskäl vill vi att du läser igenom användarhandboken innan du använder Trailer T1 och följer
anvisningarna.
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GRATTIS TILL
DIN NYA
TRAILER
Modern teknik och noggrant utprovade komponenter garanterar dig
en bra produkt.
Innan du börjar använda din trailer ber vi dig läsa igenom denna
användarhandbok. Spara den också för eventuellt framtida behov.
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ANVÄNDARINSTRUKTIONER

VIKTIG INFORMATION
Se till att lasten fördelas väl över hjulaxeln så att
tyngden (trycket) på kopplingen inte överstiger
6,5 kg.
Max last i kärran: 60 kg.
OBS ! Glöm ej att lyfta upp stödhjulet innan
avfärd.
Anpassa avdelarskivan (tillbehör) efter behov så
att lasten ligger väl fördelad över hjulaxeln.
Se till att alltid köra med välpumpade däck för
bästa stabilitet på kärran.

Avdelarskiva
OBS! Tillbehör

Stödhjul

Lastzon

Lastzon
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ANVÄNDARINSTRUKTIONER
TRAILER MED PÅSKJUTSBROMS

STÖDHJUL

Påskjutsbromsen har tre lägen:

Stödhjulet har som funktion att hålla trailern i vågrätt
läge då den inte är kopplad till cykeln. Stödhjulet kan
justeras upp och ner genom att lossa på stjärnratten.
Det frisvängande hjulet har en inbyggd låsfunktion
som låser rullfunktionen samt automatiskt låser även
vridningen av hjulet när plåttungan trycks ned till
låst läge. Vi rekommenderar att denna låsfunktion
är tillslagen även när stödhjulet är upplyft i högsta
läget vid cykling, detta förhindrar att hjulet sitter och
skramlar när man cyklar med trailern.

•

Backspärr: Med spaken i detta läge spärras
hjulbromsen så att trailern kan rullas bakåt utan att
bromsfunktionen träder i kraft.

•

Körläge: Med spaken i detta läge (normal
användning) är påskjutsbromsen aktiv vid cykling.

•

Parkeringsbroms: Med spaken i detta läge
aktiveras hjulbromsen så att trailern står still när
den är frånkopplad från cykeln. Kan även användas
när cykeln parkeras tillfälligt.

OBS! Glöm ej att återgå till KÖRLÄGE innan
cykling påbörjas.

Stödben nedre läget, hjulet olåst.

Stödben övre läget, hjulet låst.
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ANVÄNDARINSTRUKTIONER
KOPPLA TRAILER TILL CYKEL
Kopplingen på trailern: Vrid nyckeln till öppet läge
och tryck sedan ned den stora blanka knappen på
kopplingen, vrid sedan plasthöljet medsols tills det
tar stopp. Nu kan du föra in kopplingen på cykeln i
kopplingen på trailern. Vrid tillbaka plasthöljet på
kopplingen till trailern tills den blanka knappen hoppar
ut igen. Nu är kopplingen i låst och säkrat läge. Lås nu
låset med nyckeln.

Plåttunga nedtryckt, hjulet låst.

Koppling på trailer. Lås upp låset
och tryck ned den blanka knappen.

Vrid plasthöljet medsols.

Koppla trailern till cykeln och vrid tillbaka
plasthöljet och lås låset med nyckeln.

Anslut säkerhetsremmen.

Plåttunga uppe, hjulet olåst.
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ANVÄNDARINSTRUKTIONER
LOCKÖPPNING
Låset till locket manövreras med medföljande nyckel
med trekantigt urtag. Nyckeln vrids motsols för att
öppna låset och medsols för att låsa det. Pilen på låset
pekar åt höger vid låst läge.

Nyckel för öppning av lås.

Låst läge. Pilen pekar åt höger.
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ANVÄNDARINSTRUKTIONER
LASTNING AV TRAILER
Viktigt att tänka på är att alltid lasta trailern så att
vikten fördelas väl över hjulaxeln så att trycket på
kopplingen (kultrycket) mellan trailer och cykel inte
överstiger 6,5 kg. Detta för att få bästa balans och
harmoni mellan cykel och trailer. Max last i kärran är
60 kg.
Om tillbehöret avdelarskiva används:
Till trailern finns en avdelarskiva som tillbehör för
att användas inuti lastlådan för att dela upp den i två
lastzoner. Avdelarskivan kan flyttas i fyra positioner,
från mitten och framåt. I botten av lådan finns avlånga
hål där styrtapparna på avdelarskivans nedre del skall
matcha hålen. I överkant på lådans långsidor finns urtag
där övre delen på avdelarskivan skall hakas i.

Ex. 4 st. blå plastbackar i kärra, staplade på varandra.

Lastlådan är anpassad för postens blå plastbackar och
med rätt placerad avdelarskiva kan totalt fyra stycken
backar ställas i lådan, lådorna ställs ovanpå varandra, se
nedanstående bilder. Med fyra plastbackar i lastlådan
finns det ett litet utrymme kvar längst fram för
störtförpackad post.

Ex. 2 st. blå plastbackar i kärra framtill, staplade på varandra.

Ex. Avdelarskivan i främre läge, största lastzon.

Max tryck på kopplingen (kultryck).
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SKÖTSELINSTRUKTIONER
ALLMÄNNA SKÖTSELINSTRUKTIONER

JUSTERING AV HJULBROMS

Se till att det blåa dammskyddet sitter trädd över
bromsstången enligt bild nedan för att undvika att
smuts tränger in i lagerenheten som sitter under
dammskyddet.

Hjulens broms påverkas av två stycken separata vajrar
som justeras var för sig.

I övrigt är kärran tålig för väta och kan tvättas med
svamp och vatten och därefter sköljas av.

Se till att bromsreglaget står i körläge, palla sedan
upp ena sidan så att hjulet snurrar fritt. Justera nu, på
justerskruven nere vid hjulet, vajerns ände. Justera tills
det finns ett spel på bromstrumman på cirka 5-7 mm
(vrid bromstrumman för hand) och känn att hjulet börjar
bromsa när du tryckt bromstrumman tills det tar stopp.
Gör nu lika på andra sidan.

1

2

1) Justerskruv
2) Rörelse 5-7 mm

Dammskydd rätt monterad.

RESERVDELSLISTA
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Pos

Artikelnr

Benämning

1

76200-652

Koppling cykel

2

76200-653

Koppling trailer

3

76200-64

Dammskydd

4

9010-26

Stjärnratt

5

2404-9-640

Bromsvajer vänster

6

6946-307

Hjul komplett m. däck och slang

7723-7

-Däck

910-20

-Slang

7

76200-18

Nyckel lucklås

8

9326-72

Gasfjäder

9

76200-61

Avdelarskiva (tillbehör)

10

7192

Gummiremsa halkskydd

11

1926-17

Lampa bak

12

76200-95

Returfjäder

13

2404-9-540

Bromsvajer höger

76200-654

Säkerhetsrem

SKÖTSELINSTRUKTIONER
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