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Innledning

Takk for at du har kjøpt xRover. Vi tror at du vil få god nytte av den i lang tid.
xRover kan brukes som:

1. Bruksområde – sykkelvogn
2. Bruksområde – joggevogn/terrengvogn

Merknad
Les denne brukerveiledningen nøye før du tar xRover i bruk.
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GENERELLE MERKNADER
Denne brukerveiledningen inneholder en rekke ADVARSLER og MERKNADER. Feilmontering 
eller feil bruk av xRover kan medføre alvorlige eller livstruende skader på passasjerer eller 
personer som betjener den.

• Bilseter som plasseres inne i xRover, samt eventuelle andre seter, må festes med ekstra stropper.
• Ikke gjør noen endringer på xRover.
• xRover kan bli ustabil hvis en veske eller et nett som ikke er godkjent av leverandøren, festes til den.
• Unngå at de bevegelige delene på xRover kommer i kontakt med barns eller andre passasjerers kroppsdeler, 

klær, skolisser eller leker.
• Ikke etterlat barn og andre passasjerer i xRover uten tilsyn.
• Dersom du ikke følger instruksjonene, kan det medføre alvorlige eller livstruende skader for deg eller        

passasjerene.
• Maksimal lastekapasitet for xRover er beskrevet i kapittelet «Tekniske data» på side 4.
• Ikke bruk individuelle modeller for passasjerer som er tyngre enn den oppgitte vektgrensen.
• Ikke bruk kjemiske rensemidler. Rengjør kun med mild såpe og vann.
• Passasjerene må alltid bruke stropper og sitte i midten.
• Maksimalt lufttrykk i dekk er vist i den tekniske spesifikasjonen. Et lavere trykk kan føre til dårligere          

kjøreegenskaper, høyere trykk kan medføre punktering eller skade på dekket.
• Vær forsiktig når du monterer og demonterer, unngå å klemme fingre, deler av klær eller andre uønskede 

gjenstander.

Vær oppmerksom på følgende når du bruker xRover i versjonen som er beregnet for 
ulendt terreng:

• Bruk alltid håndleddsstroppen, som må være godt festet til rammen på xRover.
• Bruk alltid parkeringsbremsen når den står stille. Se side 16, figur 26.
• Maksimal lastekapasitet i oppbevaringsplassen bak er 5 kg + andre lagrede komponenter til xRover.          

xRover kan bli ustabil hvis vesken overbelastes.
• Bruk alltid ekstra innsatser for barn (personer) som ikke kan sitte oppreist uten støtte.
• Pass alltid på at bakakselen er riktig justert etter eventuell håndtering og modifisering av forakselen på     

xRover, se side 14, figur 22.
• Reflekser, reflekterende og signaliserende elementer som oppfyller forskriftene, må ikke fjernes fra xRover, 

og må være på sin opprinnelige plass til enhver tid.
• Bruk alltid ekstra innsatser for barn (personer) som ikke kan sitte oppreist uten støtte.
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xRover
str. S

Art. nr. 501003
HMS nr. 232330
Min setebredde 26 cm
Maks. setebredde 36 cm
Setedybde 25 cm
Benlengde
Min. rygghøyde 28 cm
Maks. rygghøyde 42 cm
Total bredde 76 cm
Total lengde 118
Hjulstørrelse bak 20”
Hjulstørrelse foran

60 cm

xRover er først og fremst laget for å transportere personer, men den kan også brukes til å transportere last på 
opptil den vekten som er oppgitt i de tekniske dataene for xRover av angitt størrelse. Fremdrift eller bevegelse 
forårsakes utelukkende av en annen person (eller personer), fortrinnsvis ved å skyve (ved hjelp av håndtaket på 
xRover). Rammen på xRover er også utformet for at man skal kunne bære den i de ytre rørene (etter å ha fjernet 
stoffskjermene).

xRover leveres i størrelsene S (liten), M (medium) og L (stor). Størrelsene skiller seg bare fra hverandre i rammen 
og stofftrekket, de andre komponentene er nøyaktig like i alle størrelsene.

Teknisk data for xRoverTeknisk data for xRover

14”

xRover
str. L

503002
232331
26 cm
36 cm
45 cm

40 cm
60 cm
76 cm
163
20”

105 cm

14”

xRover
str. M

502002
230300
26 cm
36 cm
33 cm

36 cm
55 cm
76 cm
138
20”

80 cm

14”
Egenvekt 18,5 kg
Maks. brukervekt 44 kg

21,5 kg
120 kg

19,5 kg
80 kg

Andre viktige egenskaper:

• Rammebuene foran og bak beskytter hodet og kroppen til personen som transporteres dersom xRover skulle 
velte/falle.

• Den 10° krummingen på bakakselen sørger for ekstrem stabilitet og beskytter xRover mot å falle på siden.
• Sikkerhetsbelter med fempunkts sikkerhetsseler.
• Alle festematerialer er laget av rustfritt stål A2 for maksimal levetid.
• En installert og integrert veske for tilbehør og personlige eiendeler kan tas av og brukes som fullverdig      

ryggsekk (den har skulderstropper).
• Håndbremsen kan endres fra høyrehendt versjon til venstrehendt versjon.
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Vedlikehold, stell og lagring av xRover

• Før hver tur må du sørge for at festet og sikkerhetsstoppen sitter skikkelig.
• Kontroller regelmessig at festet ikke er skadet, brukket osv. Skift det ved første tegn på skade.
• Eventuell skade/brudd på en hvilken som helst del av xRover medisinsk vogn/tilhenger må repareres            

øyeblikkelig for å hindre eventuell personskade.

MERKNAD
Fargene på trekket og

andre deler av xRover kan
endres på grunn av vær, 

sollys og atmosfære. 

A. Vedlikehold av hjulfestet

• xRover medisinsk vogn/tilhenger er laget av et slitesterkt, sterkt, vanntett stoff – Kortexin™ eller Cordura™. 
Trekket skal kun rengjøres med vanlig såpe eller et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. La det lufttørke.

B. Stell av trekk/kalesje

• Vi anbefaler at hjulene (bakhjul 20” og forhjul 14”) kontrolleres av et vanlig sykkelverksted minst to ganger i 
året. Av sikkerhetsgrunner må du sørge for at hjuleikene eller midtaksen ikke er løse før hver bruk av vognen/
tilhengeren.

C. Hjul og midtakser

• Kontroller regelmessig at alle muttere og bolter er skikkelig strammet.
D. Hjulramme og feste

• Lagre den medisinske vognen/tilhengeren på et tørt og godt ventilert sted. Før lagring må du sørge for at den 
medisinske vognen/tilhengeren er tørr. Dette vil hindre at det dannes muggsopp. Beskytt den medisinske 
vognen mot sollys når den ikke er i bruk. Dette vil hindre misfarging. Kontroller alle delene på den medisinske 
vognen/tilhengeren før hver gangs bruk!

E. Lagring
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MERKNAD

Sikkerhetsinstruksjoner

Viktige regler for sikker bruk av xRover som sykkelvogn
1. Les alle instruksjonene nøye før du bruker xRover! Hvis du misforstår eller ikke følger disse anvisningene, kan 
det medføre en ulykke som ellers ville vært unngått, hvor du og/eller passasjerene kan utsettes for en alvorlig 
eller livstruende skade.

2. Sikker og korrekt bruk av dette produktet er ditt ansvar! Før du tar i bruk xRover, bør du ta en prøvetur på 
sykkel, gå eller løpe med xRover med last (mer enn forventet vekt av passasjerer med last) for å sikre at du vil 
kunne håndtere den belastede xRover under hver av disse aktivitetene. Vær svært forsiktig når du bruker xRover 
utenfor veier. I tillegg til prinsippene for sikker kjøring må du alltid følge reglene nedenfor.

3. Pass på at sykkelen er i god stand. Vi anbefaler at regelmessige sikkerhetskontroller utføres av en sertifisert 
sykkelmekaniker.

4. Ikke gjør endringer på vognen og sykkelen. Hvis du ikke er sikker på om sykkelen din er kompatibel med 
vognen, må du kontakte produsenten – Volter s.r.o.

5. Personene som transporteres, må festes skikkelig i henhold til alder, funksjonshemming eller fysiske behov. 
Hvis nødvendig kan produsenten endre den medisinske vognen i henhold til passasjerenes individuelle behov.

6. Ikke overskrid den maksimalt tillatte belastningen for vogner/barnevogner – dette gjelder hver modell separat, 
se side 4, Tekniske data. Denne vekten er den høyeste tillatte lastekapasiteten for setet inkludert belastning. 
Gjenstander som transporteres i vognen/tilhengeren, må festes skikkelig slik at de ikke forskyver seg under 
transport. Ustabil last og overbelastning reduserer stabiliteten til vognen/tilhengeren og gjør den vanskeligere å 
kjøre.

7. Fest alltid stroppene godt rundt skuldrene, midjen og skrittet til passasjerene. Kontroller plasseringen til 
skulderstroppen regelmessig. Pass på at passasjerene ikke kan putte fingrene i hjuleikene. Passasjerene må ikke 
hoppe, svinge og lene seg i vognen/tilhengeren.

8. Hold øye med passasjerene i vognen/tilhengeren til enhver tid.

9. For jevn kjøring må du sørge for at dekkene på vognen/tilhengeren holder det anbefalte lufttrykket som vises 
på dekksiden eller på side 4, Tekniske data. Kontroller trykket i dekkene før hver bruk. Dekk med for høyt trykk 
kan gå i stykker og forårsake en ulykke med vognen/tilhengeren. Dekk med for lavt trykk utsettes for betydelig 
slitasje, og endrer kjøreegenskapene til vognen/tilhengeren.

10. Bruk ikke vognen til å frakte annen last.

11. Når den faller, kan hjulet eller vognen bli skadet.

12. Ikke gå ut fra at du har forkjørsrett. Ikke bruk vognen/tilhengeren i områder med stor trafikk, for eksempel 
travle gater eller steder hvor det kan være utrygt å kjøre med vognen/tilhengeren.

13. Vognen/tilhengeren er utstyrt med mange reflekterende elementer.

14. Når du kjører vognen på offentlige veier, må du alltid følge trafikkreglene og gi riktige signaler. Du er forpliktet 
til å følge vegtrafikkloven (lov av 18.6. 1965 nr. 4 om vegtrafikk).

15. Hver gang du stopper vognen/tilhengeren, må du sikre den mot å bevege seg ved å sette på håndbremsen, se 
side 16.

16. Bruk alltid myggnett eller vindbeskyttelsestrekk ved kjøring i terreng, se kapittel 8.1.
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MERKNAD

DU VIL ALLTID FINNE ALLE VIKTIGE MERKNADER OM xROVER PÅ DISSE STEDENE!

xRover bruker hurtigvirkende komponenter slik at både montering og demontering kan skje på sekunder.
1. Montering og demontering av xRover

1.1 Bakaksel
Bakhjulene er festet ved hjelp av hurtigvirkende halvaksler. Ved å trykke på dekselet i den ene enden av akselen, 
frigis låsen på den andre siden, og akselen kan skyves inn/ut av det bakre hjulnavet.

1 2 1 - Trykk

2 - Låsekulene frigis

FIG. 2
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1.1.1 Montering
begynner ved at du setter halvakselen inn i det bakre hjulnavet – skyv akselen helt inn i det bakre hjulnavet.

A B

FIG. 3 FIG. 4
A – trykk på dekselet for å låse opp og B – skyv akselen inn i den bakre akselblokken.

FIG. 5 FIG. 6

Sett sammensetningen helt inn i blokken, slipp 
dekselet og pass på at hjulet er skikkelig festet i 
blokken.

FIG. 7 FIG. 8
Bruk samme fremgangsmåte for å installere det andre 
hjulet på bakakselen. Begge bakhjulene kan brukes 
om hverandre. Dersom du har en sykkelcomputer 
installert, må hjulet med magnet installeres på 
venstre side (sett bakfra).
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1.1.2 Demontering gjøres i motsatt rekkefølge:

A B

C

A – ta tak i bakhjulet i det midtre navet B – trykk på dekselet på halvakselen

C – frigjør hjulet helt ved å trekke

For påfølgende transport kan begge de demonterte bakhjulene settes sammen med én halvaksel. 
Pass på at du ikke mister den andre halvakselen, oppbevar den helst i en av oppbevaringsveskene på xRover.

FIG. 10
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1.2 Foraksel
Forhjulene med hjulgafler er festet til xRover med hurtigvirkende klemmer. Løsne spaken for å låse opp klemmen, 
stram den for å låse klemmen. Låsingen kan reguleres ved å stramme eller løsne mutteren på motsatt side av 
bolten. Håndter mutteren kun med hånden når klemmen er låst opp.
Forakselsammensetningen inneholder seks hurtigvirkende klemmer. De to horisontale fester gaffelen med 
forhjulet, det indre, vertikale paret justerer vinkelen på gaffelen, og det ytre, vertikale paret fester og justerer 
tverrøret til forakselen. Ekstra slepefester kan festes til de ytre endene av dette røret.
Hele sammensetningen leveres i montert og justert tilstand. Eieren bare fester det valgte forhjulet med gaffel
og justerer den nødvendige gaffelvinkelen.

1 – Feste posisjonen til tverrøret til           
      forakselen

2 – Justere og feste vinkelen til  
      frontgaffelen

3 – Frontgaffelfeste

4 – Frontgaffel med 6” svinghjul

5 – Slepekrok

1.2.1 Montering av frontgaffelen med hjul
Løsne begge de horisontale klemmene på forakselblokken og skyv gaffelforlengelsen inn i hullet i blokken. 
Klemmene er festet til blokken også i løsnet tilstand med beslaget fast i blokkåpningen. Dette hindrer at klemmen 
sklir av eller mistes. Klemmen kan kun fjernes fra blokken med spesialverktøy.

FIG. 11

FIG. 12
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Snu forlengelsen i hullet slik at pinnen (utstående blindnagle, fig. 13 og fig. 14, punkt 2) fester seg i fordypningen 
i forakselblokken, og skyv forlengelsen helt inn i blokken.

FIG. 13 FIG. 14

Vri begge de horisontale klemmene til riktig posisjon slik at spakene ikke kolliderer med spakene til de vertikale 
klemmene. Lås begge de horisontale hurtigvirkende klemmene.

1.2.2 Demontering av frontgaffelen med hjul
Løsne begge de horisontale hurtigvirkende klemmene (fig. 11, punkt 3) og (fig. 12). Ta frontgaffelforlengelsen ut 
av frontakselblokken.

1.2.3 Fjerne forhjulet fra gaffelen
Det 14” forhjulet er festet til gaffelen med en hurtigvirkende aksel. Det kan være nødvendig å fjerne hjulet fra 
gaffelen for transport eller service.

FIG. 14 - LÅST FIG. 15 - FRIGITT

Løsne spaken på den hurtigvirkende akselen. Endene på akselen fester seg i fordypningen i gaffelen, så selv om 
spaken skulle løsne ved et uhell under kjøring, faller hjulet ikke ut av gaffelen.
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For å løsne hjulet må du også løsne mutteren på motsatt side av akselen ved å vri noen ganger. Hjulet kan da 
fjernes fra gaffelen. Hjulet med gaffelen kan oppbevares i baklommen på den bakre vesken på xRover.

FIG. 16 FIG. 17

Utfør monteringen i motsatt rekkefølge.
Det 6” store hjulet er festet i gaffelen med en unbrakobolt med mutter som også tjener som aksel. 
Om nødvendig kan denne bolten løsnes og hjulet fjernes.

Velg riktig forhjul og fest det sammen med gaffelen til forakselblokken (se fremgangsmåte ovenfor). Blokken er 
symmetrisk, den kan brukes fra begge sider om nødvendig.
Løsne de to indre, vertikale hurtigvirkende klemmene på forakselen.
Snu hjulet med gaffelen til riktig posisjon. Vinkelen på hele xRover kan endres ved å velge hjulstørrelse og snu 
gaffelen. Slik kan du sørge for maksimal komfort for personen som transporteres.
Vri de to indre, vertikale hurtigvirkende klemmene slik at spakene ikke kolliderer med de vertikale klemmene.
Lås spakene på de to indre, vertikale hurtigvirkende klemmene. Den fremre blokken er nå godt festet til tverraksen 
på forakselen.

2. Justere innrettingen av xRover

Det 6” store forhjulet kan plasseres på følgende måter:

FIG. 18



Det 14” store forhjulet kan festes på følgende måter:

FIG. 19 - setevinkel for xRover: 1 – sittende stilling, 2 – liggende stilling

1 2

Justeringen av bakakselen må tilpasses slik at vinkelen på xRover kompenserer for eventuell spissing av 
bakhjulene. Feiljustering fører til økt belastning og slitasje på de bakre dekkene. Dessuten kan en asymmetrisk 
justering medføre at vognen sklir til siden når den kjøres fremover, i tillegg til andre problemer med trekkraften til 
xRover.

Sett xRover på en hard og jevn overflate.
Den bakre akselblokken er festet med en hurtigvirkende klembolt på akselen. Løsne spaken til klembolten.

FIG. 20
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Snu blokken med bremsen på bakakselen slik at boblen i det innebygde vateret er mellom merkene. Vateret sitter 
oppå blokken bak bremseopphenget, og er lettest å nå fra baksiden av xRover.
På grunn av den presise produksjonstoleransen er det ganske vanskelig å snu den bakre akselblokken selv når 
den hurtigvirkende klembolten er løsnet. Når spaken er låst, sitter blokken godt fast på akselen.
xRover må stå stabilt på alle de tre hjulene når du kontrollerer blokkinnstillingen.

1 – bakre akselblokk/låsutløser for nav

2 – justering av bakre akselblokk

FIG. 21

FIG. 22
MERKNAD

Følg alltid de korrekte 
geometriske innstillingene for bakhjulene på 

vognen. Dersom vognen håndteres og betjenes 
feil med uriktige geometriske innstillinger, kan 

det medføre rask ødeleggelse av 
dekkene, og vognen kan bli ødelagt.

14



Etter at blokken er satt i riktig posisjon, låser du spaken til den hurtigvirkende klembolten igjen. Følg den samme 
fremgangsmåten for det andre hjulet.

Til slutt kontrollerer du innrettingen på nytt i henhold til vatrene på venstre og høyre blokk. Riktig innretting 
garanterer utmerkede kjøreegenskaper med xRover.

Begge trommelbremsene betjenes samtidig med en dobbel bremsespak. Låsepinnen lar deg også bruke bremsen 
som parkeringsbrems. Bremsespaken befinner seg på håndtaket til xRover. Det er svært viktig å justere 
bremsene slik at begge har samme effekt, slik at kjøreretningen til xRover blir rett når du bremser. Langvarig bruk 
gjøres at kabellengdene endres, og det er av og til nødvendig å justere bremsene individuelt slik at det er samme 
bremseeffekt på begge hjulene. Svært slitte kabler må byttes ut.
Den grunnleggende justeringen gjøres med klembolten med mutter på bremsespaken.

3. Bremsejustering

1 – Bolt for grunnleggende bremsejustering

FIG. 23

Finjustering kan gjøres 1 – med låseendene på hver side av ytterkappen på bremseslangen.

FIG. 24 FIG. 25
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Bremseeffekten kontrolleres når du trykker ned bremsespaken. Trommelbremser gir et bredt spekter av 
bremseeffekt, fra forsiktig bremsing for å justere farten til kraftig bremsing for å stoppe xRover.
Når du trykker hardt både på bremsespaken (fig. 26, punkt 1) og låsepinnen (fig. 26, punkt 2) samtidig låses 
bremsen, og xRover bremser kontinuerlig (parkeringsbrems). Denne modusen hindrer xRover i å bevege seg 
spontant.
Når du trykker hardt på bremsespaken (fig. 26, punkt 1) igjen, frigjøres låsepinnen og dermed hele systemet. 
Når du slipper bremsespaken, er bremsen frigitt, og xRover kan bevege seg fritt.

FIG. 26 A - Parkeringsbrems deaktivert B – parkeringsbrems aktivert

MERKNAD
Pass alltid på å bremse riktig! 

Spesielt hvis det er passasjer i vognen, og du 
forlater xRover uten direkte tilsyn og uten 

stroppen festet på håndleddet.

xRover er utstyrt med et håndtak som kan justeres i høyden. Der hvor hendene kommer i kontakt med håndtaket, 
er det et skumbelegg som gjør det behagelig å håndtere. Håndtaket kan foldes helt ned for å gjøre de ytre 
dimensjonene til xRover mindre når du skal transportere xRover eller bruke slepeanordninger.

Innstillingen kan endres ved å trykke på BEGGE de grå knappene på sidene av håndtaket samtidig. Håndtaket 
kan settes i flere stillinger. Når du slipper de grå knappene, står håndtaket fast i denne stillingen. 
Håndtaksstillingen påvirker ikke bremsefunksjonen.

4. Håndtak

FIG. 27
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FIG. 28

Kalesjen kan tas helt av. Dette gjøres ved å trykke på den røde knappen på siden av kalesjeleddet samtidig 
som du trekker rammen oppover i retning av føringsskinnen.

FIG. 29

Kalesjen settes på plass igjen ved å plassere leddet i føringsskinnen og bevege rammen nedover til den røde 
låsen aktiveres i sporet i skinnen. Når den røde knappen spretter ut, indikerer det at grensestillingen er nådd, 
og leddet er låst i denne stillingen. Det er enklere å montere kalesjen når den er slått sammen. Det er viktig at 
stofftrekket på kalesjen monteres fra baksiden av den øvre buen på rammen til xRover, og at den justeres før den 
foldes ut slik at trekket kan strekkes riktig.

xRover er utstyrt med en avtakbar kalesje for å øke komforten til personene som transporteres og beskytte dem 
mot ugunstige værforhold (regn, vind, snø, sol osv.).
Formen på kalesjerammen kan justeres. Formen kan endres ved å trykke med hånden i ønsket retning.

5. Kalesje

17



FIG. 30

Hvis stroppene ikke festes riktig, kan det medføre alvorlig eller livstruende skade 
på passasjerer dersom det oppstår en ulykke.

Til dette formålet er xRover utstyrt med sikkerhetsstropper som er festet til rammen på xRover. Skulderstroppene 
er utstyrt med myke hylser for å gjøre dem mer behagelige. Disse hylsene kan justeres fra baksiden av xRover 
ved å forlenge eller forkorte festestroppen.

Alle stroppene er forbundet med hverandre ved hjelp av en sertifisert 5-punkters spenne som kun kan utløses 
ved å trykke på de enkelte runde elementene i rekkefølge. Dette reduserer risikoen betydelig for at personen som 
transporteres, kommer løs utilsiktet.

6. Sikring av personen som transporteres

18



Hvis det er nødvendig (på grunn av vanskelig terreng, skade på hjulene, nødsituasjon osv.), kan den ytre rammen 
brukes som håndtak for å bære xRover med last. Rammen er dimensjonert for dette. Den egnede lengden på 
håndtakene gjør det mulig å finne optimal balanse for å gripe og bære vognen/tilhengeren. Det er ikke nødvendig 
å installere hjulene ved denne typen bruk. Det kreves to personer for å bære xRover.
Fjern stoffskjermene fra vognen/tilhengeren fra innsiden av den medisinske vognen/tilhengeren og utover. 
Løsne alle borrelåser og stropper med klips, og fjern skjermene. Demonter hjulene om nødvendig.
Personene står på hver sin side av xRover. Begynn å transportere ved å gripe og løfte xRover.

7. Transport av xRover med last

FIG. 31

MERKNAD
Leddets bevegelsesområde er 

tilstrekkelig for vanlig bruk. 
Unngå økt belastning for 

ytterposisjonene i leddets 
bevegelsesområde!

FIG. 32
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8. Koble vognen til sykkel 
Vognen kan utstyres med tilbehør for å koble den til 
sykkel. Settet består av disse komponentene:
 
1 - Stag for å koble til vognen.
2 - trekk til sykkel (2 deler i settet).
3 - Skjerm.
4 - Lås for å koble til sykkelen.
5 - Flagg.

8.1 Feste montert på sykkel
Del for tilkobling monteres på venstre bakgaffel til sykkelen (se under). Løsne akselen helt og monter festet så
festehullet på kuleleddet peker mot forsiden.

Til info: 
Ved enkelte tilfeller kan staget fra sykkelvogn til sykkel 
være for kort til at det kan festes. De fleste typer sykler 
har ikke dette problemet og trenger ikke noen forlenger, 
men kontakt leverandør hvis dette er nødvendig.

8.2 Trekkstang 
Hvis sykkeldraget på vognen brukes jevnlig (hvis den er permanent tilkoblet), så kan den skyves under vognen 
når den ikke skal brukes under sykling. Husk at skjerm må skrues av når det skal monteres på forhjul igjen. 
Skjermen kan lagres i sekken som er festet på ryggen til vognen.

For å senke sykkeldraget så er det nødvendig å løsne alle fire håndskruene på forakselen.



Vri staget omtrent 180 ° og fest det ved å låse det ytterste 
paret med hurtigkoblinger. 
Finn en passende posisjon for festet på forakselen og lås også 
det innerste paret med hurtigkoblinger. Fronten kan settes ned 
med hjulet av, 6» svinghjul kan enten vippes opp under vognen 
eller transporteres i sekken som følger.

Sett skjermen i passende posisjon eller ta den av.

8.3 Sykkeldrag montert på sykkel.
Ta sykkeldraget til vognen og plasser kuleleddet i festet som er montert på sykkelen (se bilde over). 
Finn riktig vinkel så festet på sykkel og kuleledd kan festes til hverandre.
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Feste av sykkeldrag på sykkelen – sikkerhetssplint med klemme.  

1. Sett plasthetten foran kulen på draget slik at begge hullene 
stemmer overens så sikkerhetssplinten kan settes inn. 

2. Sett inn splinten ovenfra. 
3. Sikre splinten ved å dra klemmen nedover. 
4. Sikkerhetsbåndet dras en runde rundt hjulets bakgaffel og  

festes til sykkeldrag igjen.

      Ved demontering gjøres dette i motsatt rekkefølge.

8.4 
Det er viktig å benytte sikkerhetsflagg når vognen brukes under sykling.  Det er hull i rammen som flagget festes i 
(se bilde under). 

Det er også lagringsplass for flagget når det ikke benyttes (se bilde under).
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Det er mulig å feste myggnett, vindbeskyttelse og regntrekk til xRover. Myggnettet festes med glidelås hvor den 
andre siden befinner seg nederst i forkanten av kalesjen. Plasser myggnettet (fig. 33, punkt 1) på den indre andre 
delen av glidelåsen på kalesjen (fig. 33). Plasser deretter forsiden over den fremre buen på rammen til xRover 
(fig. 34), og fest de bakre hjørnene ved å snu båndene i endene rundt rammen på xRover (den vertikale delen av 
den forlengede rammen på håndtaket og trykk på plass (fig. 33). Midt på de lengste sidene på myggnettet trykker 
du trykknappen på båndet på den tilsvarende delen på siden av setet i xRover (fig. 34).
Produsenten leverer en lik modell for alle størrelser av xRover.

9. Annet tilbehør
9.1 Myggnett, vindbeskyttelse og regntrekk
9.1.1. Myggnett (Tropico)

Uten myggnett kan passasjerene bli utsatt for insekter, flyvende steiner eller annet rusk.

FIG. 33

FIG. 34
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Vindbeskyttelsen festes på xRover på samme måte som myggnettet. Trykk den på plass (fig. 33, punkt 2) på den 
ytre andre delen av glidelåsen på kanten av kalesjen. Så strekker du vindbeskyttelsen over myggnettet. 
Det spiller ingen rolle hvilken rekkefølge du fester disse delene i.

9.1.2. Vindbeskyttelse

FIG. 35

FIG. 36

Produsenten leverer en lik modell for alle størrelser av xRover.

Vindbeskyttelsen beskytter personene som transporteres mot vind og delvis mot snø. 
Den erstatter derimot ikke regntrekket helt, og den er ikke vanntett i lengre tid i regnvær.
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9.1.3. Regntrekk
Regntrekket til xRover skal plasseres over kalesjen og setet. (Det kan også plasseres over myggnettet og 
vindbeskyttelsen.) Fest det bak med borrelås rundt rammen til xRover (fig. 37), foran strekker du det over den 
fremre buen på rammen til xRover. På siden strekker du det over rekkverkene (sidene) på xRover. 
Åpne luftehullene i regntrekket for å gi passasjerene bedre komfort (fig. 38).

FIG. 37 Borrelås for å feste til xRover

FIG. 38 Luftehull – 2 på hvert regntrekk

9.2 Veske bak
Vesken bak er for å transportere komponentene til xRover (14” forhjul med gaffel, regntrekk, myggnett, 
vindbeskyttelse, 6” forhjul med mer). Baklommen på vesken brukes til hjul og andre «skitne» bestanddeler.
Bruk forparten på vesken til annet tilbehør og personlige eiendeler.

FIG. 39
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Vesken bak kan fjernes fra xRover (ved å åpne klipsene som fester vesken til rammen på xRover. Ta ut skulder-
stroppene av lommen på vesken og fest dem i klipsene nederst på vesken. Vesken kan brukes som ryggsekk.

FIG. 40

FIG. 41

Bruk alltid alle stroppene til å lukke vesken, også midtstroppen som sikrer vesken mot å falle ned.

La ingen gjenstander stikke ut av vesken. De kan gjøre xRover ustabil, en gjenstand kan falle ut (mistes), men 
xRover kan også krasje. Den er laget i samme fargekombinasjoner som xRover.

MERKNAD
Du må aldri overbelaste vesken. 

Den er ikke laget for å 
transportere materialer, bare for 
personlige eiendeler og tilbehør 

til xRover. Overbelastning av 
vesken kan få xRover til å velte.
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9.3. Sikkerhetshåndstropp
For at du skal kunne ha bedre kontroll over xRover, er det alltid lurt å ha sikkerhetsstroppen montert, da den 
hindrer xRover å trille av gårde, og dermed øker sikkerheten.
Stroppen kan monteres permanent på håndtaket, og når den brukes, plasseres den på håndleddet til den 
personen som betjener xRover.

FIG. 42

Du bør alltid bruke sikkerhetsstroppen når du bruker xRover slik at farten overstiger 6 km/t, dvs. 
gangfart, eller hvis du er i et terreng eller miljø med økt risiko for ustabile bevegelser.

9.4. Festeinnsats
Festeinnsatsen brukes til å redusere plassen i setet i xRover. Det anbefales å bruke den når du transporter barn 
opptil 2 år, da dette vil gjøre setet mer komfortabelt for dem. Samtidig gir festeinnsatser barnets kropp og hode 
bedre stabilitet når det sitter i xRover.



Elementene er variable og kan tilpasses personens behov.
Åpne 5-punktsspennen (fig. 44). Fjern det røde forbindelseselementet i spennen fra midtstroppen og ta stroppen 
ut av løkkene på setet (fig. 43, punkt 1).
Åpne glidelåsen (fig. 43, punkt 2) på yttersiden av xRover og løsne beskyttelsestrekket (putene) på 
skulderstroppene. Senk dem så langt som mulig. Sett deretter festeinnsatsen inn i setet i xRover.
Trekk skulderstroppene med putene gjennom de valgte hullene i festeinnsatsen (fig. 44). Trekk midtstroppen 
gjennom på samme måte.

FIG. 43 1 – skulderstroppene festet på rammerøret

2 – glidelås på skulderstroppene

FIG. 44

Med de to øverste trykknappene (fig. 44) fester du innsatsen på motstykkene (fig. 44) som befinner seg på 
baksiden av klaffen på setet i xRover. Hvis nødvendig velger du festehøyde for skulderstroppene og den nederste 
midtstroppen. Skulderstroppene har to justeringshøyder, den nederste midtstroppen har også to varianter. Før du 
trekker igjennom og monterer stroppene på konstruksjonen til xRover igjen, plasserer du barnet i setet for å finne 
riktig justering av disse stroppene og velge riktig hull til dem.
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FIG. 45

MERKNAD
Når du håndterer xRover eller tar ut festeinnsatsen, må du alltid følge alle 

anvisningene for bruk av xRover. Du må bare gjøre dette hvis du er helt sikker på 
at xRover ikke kan starte av seg selv, velte eller på annen måte utgjøre en fare 

for barnet eller brukerne.

Trekk så skulderstroppene (putene) over på utsiden og stram dem med glidelåsen 
slik at de dekker stroppene og spennen godt og ikke sklir nedover stroppene.

Med karabinkrokene kan du justere de enkelte delene av festestroppene. 
Plasser beskyttelses- og festeputene i xRover slik at de holder hodet til personen 

som transporteres godt på plass, og midtkilen for å hindre at personen sklir av. 
Alt må justeres slik at personen som transporteres, har best mulig komfort.

Personene som transporteres må festes godt, men stroppen må ikke klemme 
eller begrense dem på annen måte. Det er mulig og ønskelig at det fastspente 

personen skal kunne bevege seg litt (fig. 30).

Produsenten leverer festeinnsatser i samme fargekombinasjoner som xRover.



9.5 Vinterpose

FIG. 46 A B C

Vinterposen er et tilbehør til xRover, og den kan brukes sammen med alle størrelser. Den består av to deler 
(fig. 46, A). Den øvre hoveddelen med glidelås og hull til 5-punktsstropper (fig. 46, B) og den nedre delen 
(fotposen), som utvider posen for større barn. Den er fullstendig avtakbar og kan vaskes i henhold til symbolene 
på etiketten. Dermed kan babyer transporteres i posen med sko, noe som gjør transporten mer behagelig.

Monter posen på samme måte som festeinnsatsen, se kapittel 8.4 i denne brukerhåndboken. Fest overdelen ved 
å feste stropper på posen ved å føre dem rundt konstruksjonen på xRover (på samme måte som for feste-
innsatsen), og fest på motstykket til trykknappen på baksiden av setet. Hvis festeinnsatsen er installert i xRover, 
fester du denne trykknappen på motstykket på baksiden av kalesjen. Hvis xRover er utstyrt med en festeinnsats, 
kan vinterposen kun festes på sidestroppene hvis kalesjen er montert på xRover.
Den øvre delen av posen kan også vaskes i henhold til symbolene på etiketten.

9.6 Flere vesker
9.6.1. Rumpetaske

FIG. 47
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FIG. 48
Rumpetasken kan også bæres separat rundt livet. Den har en isolert lomme for drikkeflaske, en lomme med 
dobbel glidelås og en festestropp. Den kan også enkelt plasseres på håndtaket til xRover. 
Den er laget i samme fargekombinasjoner som xRover.

9.6.2. – Sportsbag

FIG. 49

FIG. 50

Sportsbagen kan også bæres separat over skulderen. Den har to innerlommer, en borrelåsklaff og justerbar 
skulderstropp. Med borrelåsen på sidene kan den enkelt festes på håndtaket til xRover. Den er laget i samme 
fargekombinasjoner som xRover.
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