Anvendelse og vedligeholdelse
for
T-Bike fra Firma Hoening.
T-Bike Senior & T-Bike Midi
Anvendelse:
Kørsel på en 3-hjulet cykel er meget forskellig fra kørsel på en almindelig 2-hjulet cykel.
Nye brugere bør altid vænne sig til cyklen og dens egenskaber under langsom kørsel, på hårdt
og plant underlag.
Det skal specielt bemærkes at vendediameteren er anderledes, der bør derfor tages særligt
hensyn til dette, under træningsperioden.
VIGTIGT – en 3-hjulet cykel, herunder også T-Bike, er meget stabil m.h.t. balance, - men
også en 3-hjulet cykel kan også vælte!
Det er derfor væsentligt under langsom kørsel, at træne og lære cyklen at kende på eks.
opkørsler til fortov m.v.
Ved brug af spec.tilbehør monteret på cyklen, skal man være opmærksom på et evt. højere
balancepunkt.
Garanti:
Cyklen er omfattet af dansk lovgivning m.h.t. garanti og reklamation.
Der er 3 års garanti på stelbrud, under forudsætning af normal brug og vedligeholdelse.

Vedligeholdelse:
1

Cyklen må kun rengøres med mild sæbe ( f.eks. autoshampoo) den må ikke
rengøres med højtryksrenser, opløsningsmidler,benzin eller lign.

2

Kæden smøres med kædefedt, ligesom kabler og andre bevægelige dele
regelmæssigt smøres med olie.

3

Det er vigtigt at dæktrykket altid er korrekt (ca. 3,8 bar).
Alle sliddele, eks. dæk, kæde, kabler, bremser, skruer og møtrikker kontrolleres
regelmæssigt.
1. gang efter 5 km. kørsel efterspændes diverse skruer og møtrikker.

4

For cykler med hydrauliske bremser, skal man være opmærksom på at der ikke
er utætheder, det være på slangerne samt samlingerne ved h.h.v. håndgreb og
bremsecylindere.
Justering af bremspunkt; ved at drejer umbraco skruen på undersiden af
bremsegrebet, kan man justere bremsepunktet.
I forbindelse med at bremsebelægningen slides, kan justering af bremsepunkt
forekomme.
For cykler med hjælpemotor - henvises til spec.prospekt.
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