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TOMCAT Tiger 1/Tiger 2 

Brukermanual   Monteringsanvisning  Service/Vedlikeholdsanvisning 

Mottak 
Sjekk at leveransen er komplett og sykkelen er uten skader. Mangler eller feil 
rapporteres og produktet skal ikke benyttes før dette er utbedret. 

Monteringsveiledning 
TOMCAT Tiger leveres ferdig montert. Ved behov gjøres innstillinger og 
tilpassinger som angitt senere i denne veiledningen. 

Oppbevaring 
Ved lengre oppbevaring og lagring skal sykkelen rengjøres og lagres på et tørt 
og ventilert sted med smurte kjeder og mekanismer. 



 

TOMCAT Tiger 1/Tiger 2 
Kjære kunde, 

Takk for at du har valgt dette innovative Tomkat produktet.  
Vi ønsker deg mange år med tur og trening med produktet. 

Les denne håndboken før Tiger tas i bruk. 
For mer detaljert informasjon, se www.tomcatuk.org + 

www.sunrisemedical.no 

SIKKERHET FØRST 

1. Bruk alltid en hjelm og sikkerhetsutstyret på
sykkelen.

2. Benytt ikke Tiger i bratte hellinger, eller på hellende
eller ujevnt underlag, fordi dette kan få sykkelen til
å velte brått. Kjør ikke over fortauskanter.

3. Unngå usikker bruk som at brukeren lener seg
sideveis.

4. Farten skal ikke være raskere enn gangfart når
Tiger styres av ledsager. Senk farten for å svinge,
og støtt sykkelen i ryggstøtten.

5. Forlat aldri den som sykler uten oppsyn. Benytt
parkeringsbremsen ved påstigning og avstigning.

6. Kun en person kan sykle på sykkelen av gangen.
Tillat ikke at noen henger på ryggen til en som
sykler.

7. Sørg for korrekt trykk i dekkene (2,5Kps – 40Lbs)
for å sikre god stabilitet.

8. ADVARSEL. Fjern alltid ledsagerstyringen når
sykkelen skal benyttes individuelt. Små bevegelser

i styret kan skape hurtige bevegelser i armen på 
ledsagerstyringen, noe som kan forårsake alvorlige 
ansikts- og øyeskader på små barn.  

9. Hvis armen på ledsagerstyringen presses ned eller
trekkes opp med stor kraft, kan det oppstå
mekanisk skade og styreevnen kan ødelegges. Løft
aldri sykkelen i armen til ledsagerstyringen, f.eks.
over en fortauskant.

10. Følg veiledningen for montering og justering. Ved
fare for skade som følge av dårlig tilpassingen eller
for stor bruk, må en terapeut kontaktes for råd før
produktet tas i bruk første gang, og i forbindelse
med hver justering.

Tomcat SNI Ltd. bestreber at firmaets produkter skal være så 

sikre som mulig, men har ingen kontroll over hvordan de brukes. 

Sørg for at produktet brukes i overenstemmelse med disse 

anbefalinger, med omsorg og på en trygg måte.   

Maks. brukervekt 20 kg. (SWL 20Kg) 

Hånd-
brekk 

Styrearm 

Håndbrekk 
utløser 

Styrehode 

Frigjøre 
styrearm 

Montere på arm til ledsagerstyring 

1. Plasser styrearmen i styrehodet.

2. Med styrearmen i sporet i styrehodet presses låsehendelen ned i
låst posisjon.

3. For å fjerne styrearmen, presses låsehendelen opp i åpen posisjon.
Trekk armen til ledsagerstyringen ut.

4. For å teste om låsen er festet, trekkes det i armen uten å åpne
låsehendelen.

Å styre sykkelen: 

Beveg armen på  
ledsagerstyringen til 
venstre eller høyre mens 
sykkelen beveger seg 
fremover. Når armen 
beveges til venstre,  
styrer sykkelen til høyre 
og omvendt. 

KLARGJØRING OG BRUK AV TIGER 

Anvende bremsen (avhengig av type) 
Styret: Klem inn bremsehendelen på vanlig måte. 
Bånd:  Fest båndet på bremsehendelen. Trekk i båndet for å 

aktivere bremsen. 
Arm:  Trekk låsehendelen bakover for å aktivere bremsen. 



 

For å heve eller senke setet (ryggen) 
1. Løsne på klemmen med en 5 mm Unbrako nøkkel.
2. Tilpass setehøyden og lås klemmen (fast).

Tilpassing av styret 
Høyde:   
Skru klemmeskruen mot urviserens retning (bilde 1). Slå lett 
på skruehodet for å frigjøre skruen. Tilpass høyden på styret 
i en av hullposisjonene og trekk til skruen igjen. 

Avstand: 
Løsne mutteren og skruen med en 17 mm skiftenøkkel og en 
5 mm Unbrako nøkkel (bilde 2). Tilpass avstanden og trekk 
til skruen igjen. 

Tilpassing av sandalens plassering 
Løsne begge skruene ved siden av sandalen, flytt sandalen 
etter behov (bilde 3) og trekk til skruen igjen. Merk at 
sandalen kan beveges; fremover, bakover, til siden og rotere 

(sett fra oversiden). 
Kontroller at sandalen kan bevege seg fritt etter tilpassing, uten at sandalens 
klips eller remmer treffer krankarmen. 

Feste sandalens remmer 
Fest spennen på remmen ved å tre remmen gjennom 
spennen og så tilbake gjennom låsespennen som vist (bilde 
4). Tre remmen gjennom den innerste metallspennen (bilde 
5), og så gjennom metallspennen på utsiden av sandalen 
(bilde 6). 

Tilpasse sandalens remmer 
Remmen plasseres over vristen på foten med låsespennen 
over skolissene. Den passerer da bak helen på skoen og 
gjennom den bakre metallspennen. Når tilpassingen er 
korrekt, vil den bakre spennen plassere seg i området 
"mellom" borrelåsene. Hvis den ikke plasserer seg der, 
tilpasses lengden på remmen ved å tilpasse plasseringen av 
låsespennen. Når tilpassingen er korrekt, trenger man bare 
åpne borrelåsene når barnet skal på eller av sykkelen (bilde 
7). 

Tilpassing av ryggens 
dybde (alle typer) 
Løsne ryggbraketten og 
trekk den fremover eller 
bakover etter behov 
(bilde 8).  

Trekk til skruen igjen  
(5 mm Unbrako nøkkel). 

TILPASSING AV TIGER 

Anvende parkeringsbremsen 

1. Trekk bryteren "OPP"
2. Aktiver en brems, denne bremsen vil nå vedvare å være

"PÅ"
3. Sjekk at sykkelen ikke kan bevege seg; Trekk

bremsen hardere til hvis nødvendig.

Løse ut parkeringsbremsen 

1. Trekk bestemt i en av bremsene.
2. Press samtidig bryteren "NED"
3. Løs ut bremsen og parkeringsbremsen vil også løses

ut.

Parkeringsbrems 
bryter 

Reimbrems 
utløser 

Rygg 
braketter 
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Tilpassing av rygghøyden (alle typer) 
Løsne mutter på klemmeskruen på T-braketten og tilpass 
høyden. Trekk til skruen etter tilpassing (13 mm 
fastnøkkel og 5 mm Unbrako nøkkel). 

Tilpassing av ryggtilten (Kun polstrede rygger)
Løsne den midtre klemmen og tilt til ønsket vinkel (13 
mm fastnøkkel og 5 mm Unbrako nøkkel). 

Fjerning av sidestøtter (alle typer) 
Løsne låseskruen og fjern armer. 

Justering av avstand mellom sidestøtter 
Løsne låseskruen og flytt sidestøtter innover eller 
utover etter behov. Merk at mins 4 cm av røret må være  
inne i ryggens T-brakett. Se også instruksjonen for hvordan 
justere hofteremmen. 

Tilpassing av høyden på sidestøtter 
Løsne skruen og hev eller senk sidestøtte etter behov. 
Trekk til skruen etter tilpassing. 

Åpne og lukke spennen på hoftebeltet 
Press inn sidene på spennen. Trekk spennen fra 
hverandre. For å lukke spennen trykkes de to delene 
sammen igjen.  

Stramme og løsne hoftebeltet (alle typer) 
1. Trekk de løse endene av beltestroppene som går

gjennom låsespennen.
2. Juster lengden på beltet ved å forlenge eller stramme

beltet gjennom låsespennen.
3. Sjekk at den sitt riktig og at den er låst.

Tilpassing av 4 punkts sele (tilbehør) 
1. Sett brukeren på setet, løsne hoftebeltet og

plasser 4 punkts selen over brystet på brukeren
med de lange endene over skuldrene (bilde 1 og
bilde 3).

2. Fest remmene ved å presse sammen de små
spennene.

3. Gjenta prosessen for de nedre endene på selen.
4. Stram remmene om nødvendig, ved å trekke i

løkken på enden av hver rem (bilde 2).
5. For å løsne remmene fjernes beltet og remmene

trekkes tilbake gjennom spennene. Alternativt kan
remmene tilpasses ved å løsne spennene på
baksiden av ryggen og tilpasse remmen etter behov.

TILPASSING AV TIGER TRIKE (fortsettelse) 

1 2 3 



 

Tilpassing av 4 punkts sele (tilbehør - fortsettelse) 
Når tilpassingen er korrekt, lukkes spennen på hoftebeltet. 
Sjekk at alle remmer og spenner er festet og låst og at 
barnet puster ubesværet. 

Tilpassing av bremsehendelen 
Skru den lille skruen nær bremsekabelen inn eller ut etter 
behov. Tilpass avstanden til bremseklossen tilsvarende. 

Tilpassing av bremsen 
Løsne låsemutteren med en 8 mm fastnøkkel. 
Skru stilleskruen til korrekt avstand er oppnådd (1 til 3 mm 
totalavstand mellom bremseklosser og felg). 

TILPASSING AV TIGER (fortsettelse) 

ETTERSYN 

1. Før bruk: Sjekk at sandalenes er korrekt festet
2. Hold sykkelen unna ekstrem varme, fuktighet eller

langvarig sollys. Tørk den tørr når den har blitt våt og
lagre den i et godt ventilert rom.

3. Sørg for at det hele tiden er korrekt trykk i dekkene.
Sjekk dekkenes kvalitet jevnlig.

4. Vask lakkerte og polstrede deler samt plastdeler med
en fuktig klut og et mildt vaskemiddel.

5. Vask krom- og metalldeler med et vaskemiddel uten
slipeeffekt.

6. Sjekk og tilpass bremser jevnlig (oppretthold en
totalavstand på 1 til 3 mm mellom   bremseklossen og
felgen).

7. Smør hjullagrene foran årlig med en lett olje
eller fett.

8. Sjekk remmer, belter, spenner, festepunkter
og deler som fester brukeren til sykkelen for
slitasje og skader. Skift ut ved behov.

9. Ingen annen smøring eller noe annet
vedlikehold er nødvendig. Ta kontakt med
den lokale serviceansvarlige dersom det
oppstår problemer.

FEIL! 
Tærne peker ned-

over. Flytt sandalen 
bakover.

RIKTIG! 
Ankelen i 90° som 
i stående posisjon.

FEIL! 
Helen peker ned-

over. Flytt sandalen 
fremover.

FEIL! 
Setet er for høyt

RIKTIG! FEIL! 
Setet er for lavt. 

TILPASSING og BRUK 

TILPASSE SETEHØYDEN TILPASSE SANDALENS POSISJON 

Tiger er beregnet brukt på fast  plant underlag .  Unngå hellinger og 
ulendt terreng slik at  sikkerhet  ivaretas og oppbremsing alltid skjer på 
en trygg måte. Oppbremsing gjøres ved bremsehåndtak på styret , via 
bremseutløser  og stropp bak, eller i ledsagerhåndtaket dersom dette er 
montert. Bakhjulene bremser sykkelen også ved at  pedalene bringes til 
stillstand.  Mest effektiv oppbremsing skjer ved å benytte både pedaler og  
håndbrems samtidig. 

Et funksjonsfriskt barn kan ofte tilpasse seg til en sykkel som ikke er helt 
riktig for barnet, mens et funksjonshemmet barn ofte trenger en sykkel 
som er tilpasset til de spesielle behov barnet har. 

Korrekt tilpassing krever kunnskaper, spesielt dersom barnet har store 

fysiske funksjonshemminger. Det anbefales derfor å søke bistand fra en 

terapeut eller en tekniker som er opplært i bruken av produktet før 

Imidlertid vil en god holdning normalt oppnås når: 

1. Barnets rygg er rett og oppreist. 
2. Forarmene er horisontale når barnet har hendene på styret.
3. Lårene er parallelle når barnet tråkker på pedalene.
4. Anklene er i normalposisjon (mesteparten av tiden - se det

midterste bildet under "Tilpasse sandalens posisjon"). 
5. Bena er lett bøyd i kneet når foten står på pedalen og denne er 

i nedre posisjon

Mer informasjon er tilgjengelig på www.sunrisemedical.no  

KONTAKT INFORMASJON 

Sunrise Medical AS 

Tlf: 66 96 38 00 
 www.sunrisemedical.no 
post@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS 
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
F: 66 96 38 80
E: post@sunrisemedical.no 
www.sunrisemedical.no
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