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Tillykke med din nye cykel 
Tillykke med din nye cykel fra Faaborg Rehab Technic. Læs venligst denne brugervejledning før 

brug.  

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Faaborg Rehab Technic på tlf. 70205553 eller         

E-mail office@faaborg-rehab.dk. 

 

Før brug 
- Kontroller alle skruer og møtrikker, tjek at hjulene sidder, som de skal og efterspænd efter 

behov. 

- Kontroller at styret og styrpinden ikke er beskadiget og udskift defekte dele. 

- Kontroller bremsefunktionerne og juster bremserne efter behov. 

- Kontroller dæktryk. 

- Kontroller lufttrykket i dækkene. 

- Kontroller dækkenes mønsterdybde. 

- Kontroller at håndtagene på styrret sidder ordenligt fast. 

 

Pleje af cyklen 
Regelmæssig vedligeholdelse af cyklen er vigtig af hensyn til funktionssikkerheden, og for at cyklen 

ser pæn ud. 

Du kan selv gøre følgende for at undgå rust og andre skader: 

- Lad ikke snavs indtørre, men vask det af med det samme med vand og en blød klud eller 

svamp. Brug aldrig en højtryksrenser til rengøring, da det beskadiger lejer og lak. 

- Brug ikke skrappe rengøringsmidler.  

- Lakskader skal udbedres straks. 

- Dele, som er følsomme over for rust, skal behandles grundigt med et konserverings- og 

plejemiddel, særligt op til vinter perioden.  
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Service og Garanti 
Service, skal udføres af en cykelsmed efter behov, men mindst en gang om året: 

- Kontroller kæden og kædespændingen, juster, rengør og smør efter behov. 

- Kontroller forhjulene og juster dem efter behov. 

- Kontroller pedalfæsterne og smør dem efter behov. 

- Smør pedallejer, kontroller frigangen i lejerne, juster eller udskift lejerne efter behov. 

- Kontroller navkoblingen og juster den efter behov.  

- Kontroller bremsernes funktion og juster den efter behov. Hvis bremserne ikke fungere 

tilfredsstillende, skal wirer bremsebøjler og bremsebelægning kontrolleres, justeres og 

udskiftes efter behov 

- Smør styr og lejer. Bøjede og fastklemte wirer skal udskiftes.  

- Kontroller fælgene for side og højdeslag. Kontroller egernes spænding, og juster dem efter 

behov. 

- Kontroller dækkenes mønsterdybde. 

- Kontroller ringeklokke. 

- Kontroller baghjulsnavet, smør det efter behov. 

- Kontroller forgaflen og stellet for skader, udskift defekte dele. 

 

 

Testkørsel 
Når du har indstillet alle cyklens dele efter din kropsstørrelse, kan du tage cyklen i brug. Du bør 

øve dig inden, mens en anden person er til stede, inden du kører afsted på egen hånd. Særligt 

kræver det øvelse at svinge/dreje, da denne manøvre udgør den største ulykkesrisiko. Du bør altid 

være så langsom som muligt i alle sving.  

Fare! 
Cyklens bremselængde øges i vådt føre. Det er derfor vigtigt at tilpasse farten til forholdende, så 

du ved, at du altid kan nå at stoppe i tide. 

 

Standart tilbehør  
Dette medfølger som standart udstyr til din Monza Tricykel: 

- Alu fælge 

- LED forlygte 

- LED baglygte 

- 7 gear med fodbremse 

- Kurv foran og bagved 

- Parkeringsbremse 


