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I mer enn 25 år har OFFCARR jobbet med å finne innovative og gode tekniske løsninger
for å redusere daglige mobilitets problemer, med spesiell oppmerksomhet til produkts
stil og for å bedre livskvalitet for alle kunder.
OFFCARR har et sertifisert system for kvalitetsstyring etter UNI EN ISO 9001:2008 og et
produksjonssystem etter UNI EN ISO 13485:2004.
Disse sertifiseringene gir beviser at selskapet arbeider hardt for å oppnå kvalitet på
produktene og i kundetilfredshet.
OFF CARR møter også kravene i det medisinske direktivet 93/42/CEE, oppgraderte med
2007/47/CE direktivet.
Før du bruker eller gjøre justeringer på sykkelen du har mottatt, må du lese hva som er
bruksanvisningen nøye. Ved behov, ta kontakt med Bardum AS som er forhandler for
OFFCARR i Norge.

Håndverksveien 8
1405 Langhus
Tlf 64 91 80 60
post@bardum.no
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Introduksjon
Håndsyklene COSTA, ESCAPE og FLASH er satt på markedet som medisinsk utstyr,
spesielt designet for mennesker med et fysisk handicap.
Det er forbudt å bruke håndsyklene i andre hensikter enn beskrevet over.

COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE
Håndsyklene COSTA, ESCAPE og FLASH er laget på en fast ramme med 3 hjul med
manuell fremdrift.
Andre deler er laget med komposittmaterialer, som karbonfiber, aluminium eller stål
legeringer. Forskjellige rammefarger er tilgjengelig. Setet og rygg er trukket i svart
nylon. Ryggen kan også leveres med pustende materiale for å øke kundens komfort.
Trekkene er lett avtagbare for å gjøre rengjøring og vasking enklere. Bakhjulene er 24
"eller 26" og de er utstyrt med fast aksel. De har en camber 2 °, 6 ° eller 12 °. Fotstøtten
er laget i aluminium og kan enkelt justeres. Sykkelen leveres med hjul både for- og
bakhjul.
UTRUSTNING COSTA
Aluminium ramme
Justerbart sete
Justerbar rygg
Justerbar fotstøtte
26 " hjul foran og bak
6 ° eller 12 ° camber på bakhjul
Dobbel frambremsen parkeringsbrems
Brems på bakhjul
Vekt: 16 kg
Max bærevekt 115 Kg
UTRUSTNING ESCAPE
Aluminium ramme
Justerbar rygg
Polstret rygg og sete
Justerbar fotstøtte
26 " bak- og forhjul
27 gir Shimano XT eller Revoshift 24 gir gruppen
2 °, 6 ° eller 12 ° cambring på bakhjul
Parkeringsbrems
Vekt: 17,4 kg
Maksimal belastning 115 Kg
UTRUSTNING FLASH
Aluminium ramme
Justerbar rygg
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Polstret rygg og sete
Justerbar fotstøtte
26 "bak- og forhjul
27 gir Shimano XT eller Revoshift 24 gir
2 °, 6 ° eller 12 ° cambring på bakhjul
Parkeringsbrems
Vekt 17,4 kg
Maksimal belastning 115 Kg

Før du tar sykkelen i bruk
Tilpasning av sykkelen til bruker skal gjøres av kvalifisert personell både for å vurdere at produktet
passer til bruker, men også for å sikre de rette innstillinger og opplæring.

TILPASNINGER
Sykkelen blir fraktet fra fabrikk uten at bakhjulene er
montert.
Monter bakhjulene. Sørg for at skruene er tilfredstillende
strammet på akselen.

TRYKK I DEKKENE
Jevnlig kontroll av lufttrykket i dekkene bidrar til å holde sykkelen mer effektiv og
komfortabel å sykle på. Kontroller lufttrykket i dekkene i henhold til verdien som er
merket på dekket. Normalt 7,5 BAR er den rette verdien for høyt trykk dekk. Den
spesifikke verdien er alltid tilgjengelig på alle dekk.
BREMSER
For å sjekke funksjon og effektivitet på bremsene gjør som følger::
Aktiver bremsen
Sjekk om hjulet stopper
Dersom det er nødvendig strammes
vaieren slik at kraften i bremsen øker.

Montering
Håndsykkelen sendes i henhold til bestilling. Bestillingen bør inneholde de opplysninger
som skal til for at sykkelen fungerer optimalt for bruker. Dersom det dukker opp andre
behov enn oppgitt i bestillingen er det mulig å tilpasse dette i ettertid.
Vennligst referer til autorisert og kvalifisert personell til å utføre alle former for
justering på håndsykkelen.
TILPASNIING AV SETEHØYDE (COSTA)
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Det er mulig å endre høyden på sete ved å endre plasseringen av sete klossen:
Skru helt ut og demonter holderne som fester
setet til bakakselen.
Endre plasseringen av seterøret over eller
under bakakselen.
Stram skruene.

TILPASNING AV RYGGSTØTTEN
Ryggenstøtten kan justeres fremover og bakover og vinkeljusteres
• Ryggvinkelen justeres ved å løsne på skruen som forbinder ryggen med rammen på sykkelen.

TILPASNING AV FOTSTØTTEN
Hvis du vil endre plasseringen av fotstøtten åpnes skruen som fester
fotstøtten til rammen.
Flytt fotstøtten til ønsket posisjon
• Fest skruen.

Bruk
For å bevege seg trygt og effektivt bør det gis opplæring i bruk av
håndsykkelen av kvalifisert personell.
Her er noen forslag og anbefalinger for riktig bruk av håndsykkel, også med sikte
på å opprettholde sikkerhetsfunksjonene over tid:
• Håndsykkelen bør kun brukes til transport av en person og ikke av objekter generelt.
• Utfør en generell sjekk av sykkelen minst hver tredje måned, særlig ved å sjekke
dekktrykk, akslene, effektiviteten av bremsene. Eventuelt smøre hvis nødvendig.
• Rengjør jevnlig den sykkelen med en fuktig klut.
• I enkelte konfigurasjoner kan sykkelen inneholde forkrommede metalldeler. Hvis du er
allergisk for krom, ikke bruk enheten og informere leverandør om de nødvendige
erstatninger, hvis det ikke allerede er spesifisert i bestillingen. Vennligst gi beskjed til
selskapet dersom allergier eller andre lignende problemer på grunn av kontakt med
materialer utvikler seg.
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Vedlikehold
Ukentlig:
.
Sjekk sykkelen og dersom nødvendig smør deler som ikke går smidig
Sjekk lufttrykket. Maksimalt trykk er beskrevet på dekket. Et hjul med lite luft reduserer
effektiviteten til sykkelen.

Kvartalsvis:
Sjekk kvaliteten på dekkene.
Kontroller effektiviteten på lagrene på bakhjulene
Kontroller bremsene.
Smør overføringer
Det anbefales å henvise kun til autorisert og kvalifisert personell til å utføre
vedlikehold, justeringer og utskifting av komponenter.

Teknisk service
For eventuelle problemer eller feil eller brudd vennligst informer straks den autoriserte
forhandleren som har levert følgende indikasjoner:
Modell
Identifikasjons nummer (“Matricola” på market på rammen).
Beskrivelse av feilen

Garanti
Rammen har garanti på 3 år fra leveringsdato.
Deler underlagt normal slitasje dekkes ikke av garantien, med mindre slitasje skyldes en
produksjonsfeil.
Garantien dekker ikke transportskader.
Hvis det oppstår en feil i garantiperioden vil OFF CARR
1. Reparer den defekte delen
2. Bytt ut den defekte delen
Garantien dekker ikke skader som skyldes uaktsomhet, feil bruk, mishandling eller feil
vedlikehold av uautorisert personell eller av brukeren.
OFF CARR er ikke ansvarlig for skader forårsaket under transport. Speditøren er det
eneste ansvarlige, derfor må du informere både speditør og leverandør om eventuelle
skader som er forårsaket av transport.
Denne garantien dekker ikke skade eller andre skader knyttet til en funksjonsfeil på
håndsykkelen
Etiketten med identifikasjonsnummer må aldri fjernes fra sykkelrammen, ellers er ikke
garantien lenger gyldig
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Frakt og levering
Pakken inkluderer håndsykkelen konfigurert etter din bestilling og med denne
bruksanvisningen.
Ved mottak sjekk at sykkelen er i perfekt stand og gi tilbakemelding til transportør
dersom dette ikke er tilfellet. Enhver feil skal merkes på fraktbrevet ved mottak.
Når kontrollene er utført, legg sykkelen tilbake i emballasjen til den skal brukes.
Sykkelen oppbevares på et tørt sted. Ikke plasser gjenstander over pakken saken.

•

•
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