
Tvilling 

Den sociale cykel 

I designet på TVILLING Cyklen er der i særlig grad taget hensyn til grupper af gangbesvæ-

rede, ældre og personer med handicap. En Cykel hvor man simpelthen bare gerne vil væ-

re to om oplevelsen. 

TVILLING Cyklen er det oplagte valg for ældre og gangbesværede. 

Denne nye parcykel, er designet så man ikke skal træde over stellet for at komme på 

plads. Ligeledes er der et drejebart sæde. 

Sammen med det justerbare styr, giver det en mere sikker og rolig ind- og udstigning.  

Denne cykel er et oplagt valg hvis man ønsker samtaler under cykelturen. 

 

TVILLING Cyklen kan også leveres med hjælpemotor.  

Tekniske data 

Mål: 

Længde: 205 cm 

Bredde: 105 cm 

Sædehøjde: 61 cm 

Sædedybde: 40 cm 

Ryglæn højde: 35 cm 

Vægt: 62 kg 

Max belastning: 2 x 120 kg 

Skridtlængde: 65-90 cm 

El System: Heinzmann 

TVILLING Cyklen er fabrikeret med: 

Stel: Kraftig stålramme lakeret med miljøvenlig pul-

verlak 

Fælge: Alu med V2A eger 

Dæk: Schwalbe Marathon 

Lys: LED batteri lygter, for og bag 

Bremser: Tromlebremse med parkeringsbremse & 

hydrauliske skivebremser 

Gear: 7 gear med fodbremse 

Sæder: Slidfast materiale med polstring, begge sæ-

der kan indstilles, drejbart passagersæde 

Ladning: 

• Det er en fordel at lade batteriet så ofte som det er muligt. 

• Hvis cyklen bruges dagligt, sæt cyklen til ladning efter endt brug. 

• Hvis cyklen henstilles i mere end 1 uge, anbefales det at tage laderen fra 24 

timer efter endt ladning. 

• Hvis cyklen henstilles i mere end 1 måned skal den oplades i 24 timer 1 gang 

om måneden. 

• Den bedste temperatur er ca. 20°. 

• Laderen slår automatisk fra ved 0°. 



Bemærk: 

Garantien bortfalder, såfremt der er foretaget ændringer/reparationer af personer, som ikke er god-

kendt eller anvist af Faaborg Rehab Technic ApS 

Garanti reparationer skal foregå på værkstedet hos Faaborg Rehab Technic ApS, hvis du ønsker os på 

besøg skal du betale kørselsomkostningerne . 

Hvis du efter læsning af denne brugervejledning savner svar på yderlige spørgsmål vedrørende din 

nye cykel, er du altid meget velkommen til at kontakte Faaborg Rehab Technic ApS 

Politikken for Faaborg Rehab Technic ApS er til stadighed af at forbedre kvaliteten og drift sikkerhe-

den af vores produkter. Vi forbeholder os derfor retten til, uden forudgående at ændre denne vejled-

ning. 

Pleje af cyklen 

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

ser pæn ud. Derfor bør følgende punkter overholdes: 

• Regelmæssig vedligeholdelse udført af en fagmand gør, cyklen bevarer sin værdi. 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 rengøringen, da det kan beskadige lejer, lak eller 

finish. 

• Brug ikke skrappe rengøringsmidler. 

• Lakskader skal udbedres straks. 

• Dele, der er følsomme over for rust, skal behandles grundigt med et egnet konserverings- 

og plejemiddel, særligt op til og i vinterperioden. 

• Lad ikke cyklen stå udenfor uden at være overdækket, Faaborg Rehab Technic ApS frasiger  

sig ethvert ansvar for misligholdelse af cyklen. 

• Tjek altid om der er luft nok i dækket før du køre en tur. For lidt luft kan gøre cyklens træk 

evne svag. 
A Assistance level 

B Cykel lys 

C Batteri Niveau 

D Aktuelle hastighed 

E Funktions display 

F Display linje 

Tænd: Hold ”MODE” knappen inde i ca. 3 sekunder, indtil display tændes. 

Sluk: Hold ”MODE” knappen inde i ca. 3 sekunder, indtil display slukkes. 

Hastighed op: For at få et højere hjælpeniveau, tryk på pil op. 

Hastighed ned: For at få et lavere hjælpeniveau, tryk på pil ned. 

Frakobling sker når gearet på 

stellet står i første gear. 

Til- og frakobling af passager: 

Tilkobling sker når gearet på stellet står i 

andet eller tredje gear 


