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Brugsanvisning 



Cykelanhænger. 

 

Varenummer: 9044087 

 

Beskrivelse: 

Cykelanhænger 3 i 1 til 2 personer. Kan bruges både som almindelig cykelanhænger, 

babyjogger eller klapvogn. 

 

Sikkerhed: 

 Før brug læses brugervejledningen omhyggeligt igennem. 

 Traileren skal altid være bremset ved af- og pålæsning. 

 Efterlad aldrig børn i traileren uden opsyn. 

 Brug aldrig anhængeren til børn under 12 måneder. 

 Børnene skal selv være i stand til at holde hovedet oppe  

 Børnene skal altid være fastspændte og have godkendte cykelhjelme på. 

 Brug aldrig anhængeren til børn over 5 år, eller børn med en højde på over 59 cm. 

 Max 18 kg for et barn, og max 36 kg for to børn. Aldrig mere end 2 børn. 

 Sørg for at passagererne er placeret og fastspændt korrekt. Ved kørsel med ét barn 

bør placeringen altid være i midten. 

 Placer aldrig mere end 9 kg i opbevaringsrummet. 

 Brug kun cykler med 26 eller 28 tommer hjul som kan trække 60 kg. 

 Kør ikke hurtigere end 13 km/t. 

 Vægtfordelingen i anhængeren er vigtig. Tyngdepunktet bør så vidt muligt ligge 

foran hjulakslen. Hvis der anbringes tung last i bagagerummet, kan det medføre 

bagvægt. Det kan være nødvendigt at anbringe noget af bagagen forrest i 

anhængeren. 

 Foretag ikke ændringer på traileren. 

 Trækstangen må ikke bære nogen form for ekstra belastning. 

 Kontroller at alle skruer og bolte er spændte. 

 Kontroller lufttrykket i dækkene 

 Sørg for, at din cykel bremser fungerer korrekt. Bremselængde øges væsentligt når 

der trækkes en trailer. 

 Lad ikke lemmer af barnet, tøj, eller legetøj komme i kontakt med bevægelige dele. 

 Fastgør trækket sikkert til cykelstellet. Sikkerhedsstroppen skal være sikret. 

  



Komponentoversigt: 

 
 

 

Samlevejledning: 

 
Fold siderne op til oprejst position. 
 
Tværstangen føres gennem løkkerne i 
toppen af sædet, og monteres øverst 
mellem sidepanelerne. 

 
 
 
Monter låsestiften. Drej fjederclipsen, indtil 
den klikker på plads over stiften, for at låse 
 

 

 
 
Placer topdugen på toppen af anhængeren. 
 
Dugen monteres så skubbebøjlen går 
gennem dugen i hjørnerne. 
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Side 
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Fastgør bagsiden af omslaget med lynlås / 
velcro i de nederste hjørner af dugen. 
 
Træk det, indtil det dækker traileren. 
 

 
 
Løft den bageste del af rammen og monter 
hjulakslen ind i rammens låsebøjler. 
 
Hjulene klikkes på hjulakselen. 

 
 
 
Reflekserne monteres bag på traileren. 
 
Markeringsflaget monteres. 
 

 
 
Fastgør trækket på 
bagakslen af cyklen. 
Trækstangen monteres 
med låsesplittet og 
sikkerhedsstroppen. 
 

 
 

Ombygning: 

Det er hurtig at bygge 
Cykeltraileren om til 
babyjogger eller klapvogn. 
Afmonter trækstangen. 
Monter næsehjul. 

 
Skub den røde knap 
fremad og nedad for at 
låse hjulet til babyjogger. 
Træk den røde knap opad 
og bagud for at frigøre 
næsehjulet til klapvogn. 
Låst forhjul = babyjogger 
Drejbart forhjul = klapvogn 

 

  



Bremser: 

 
Traileren er udstyret med bremser. 
 
Bremserne aktiveres ved at trække 
bremsehåndtagget ind mod skubbebøjlen. 
 

 
 
Parkeringsbremse. 
 
Bremsehåndtagget låses mod 
skubbebøjlen med låsepalen når traileren 
parkeres. 

 

 
Bremserne justeres ved at dreje på den 
røde omløber. 

 

 

 

Vedligehold: 

Vask traileren og lad den derefter lufttørre. 

Brug ikke rengøringsmidler. Rengør kun med mild autoshampoo og vand. 

Hvis traileren har været udsat for saltvand, strandsand eller lignende. Vaskes den straks 

efter brug. 

Opbevar trailer i et tørt rum. For at forhindre falmede farver og eventuel svækkelse af 

plastikkomponenterne, opbevares traileren udenfor direkte sollys. 

 

Specifikationer: 

Hjul 20 tommer 

Aftageligt forhjul 12 tommer 

Mål (L x B x H) 75 x 61 x 59 

Vægt 45 kg 

Max last 36 kg 
 
Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 

Låsepal Bremsehåndtag 


