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Elektrisk minibike

Läs de här instruktionerna noggrant innan du börjar använda din elektriska 
minibike, så minskar du risken för skador och olyckor i framtiden. 

Säkerhet
Innan du börjar använda minibiken eller låter ditt barn eller någon av barnets 
kamrater göra det bör du gå igenom nedanstående säkerhetsinstruktioner mycket 
noggrant.

•  Lämna aldrig startnyckeln i minibiken, när den inte används.

•  Låt aldrig någon person skjutsa en annan person på minibiken. En vuxen får 
aldrig skjutsa ett barn på minibiken.

•  Dra aldrig någon efter minibiken, till exempel på en skateboard eller kälke.

•  Kontrollera att minibiken är korrekt monterad och att kedjan är tillräckligt sträckt 
innan du använder den. Tänk också på att minibiken skall skötas på rätt sätt, 
det vill säga enligt underhållsanvisningarna i det här dokumentet.

•  Kontrollera med lokala föreskrifter att det är tillåtet att köra minibiken på gator 
och allmänna vägar. 

•  Vi rekommenderar alltid att det finns någon vuxen som övervakar barn som 
använder den här minibiken. Detta är i vissa länder ett lagstadgat krav. 

•  Ett barn som skall köra den här minibiken måste kunna cykla på en vanlig 
cykel. 

•  Lär barnet hur minibiken fungerar, framförallt gaspådraget och bromsen, innan 
du låter barnet köra den själv.

•  Låt minibiken vara inställd för begränsad hastighet tills barnet känner sig 
hemma på den, lärt sig hantera den och är så mogen att han klarar att hantera 
minibiken på högre hastigheter.

•  Den som använder minibiken skall alltid bära hjälm och andra skyddskläder, till 
exempel på knän och armbågar, och stadiga skor.

•  Kör aldrig minibiken i mörker. 

•  Bogsera aldrig minibiken efter ett annan fordon, till exempel bil, motorcykel eller 
cykel.

•  Den här minibiken får endast köras på ren och hård yta, till exempel betong 
eller asfalt. Den är inte avsedd att köras på jord eller gräs.

•  Kör aldrig den här minibiken i väta eller på is. 

•  Hoppa aldrig med minibiken och stegra den inte. 
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Montering
Följande komponenter måste monteras på minibiken innan den används:

•  Sadel/sadelstång

•  Styre

•  Framhjul

•  Fotstöd

Sadel/sadelstång
Installation av sadel
1. Sätt sadelstången på plats i röret. 

2. Justera sadelhöjden till önskad höjd och lås 
sadelstångsklämman.

Styre
Montering av styret på styrstången
1. Ta loss de fyra skruvarna på övre delen av 

klämman på styrstången.

2. Placera styret i spåret i klämmans undre del, så 
att höger och vänster handtag kommer på lika 
långt håll från styrstången och har en vinkel som 
passar den som skall använda minibiken. 

3. Sätt tillbaka den övre klämdelen och dra åt 
skruvarna så att syret sitter fast på ett säkert 
sätt. 

Anm: Bromsvajern skall dras på samma sida om ramröret som bromsspaken 
sitter och gaspådragsvajern på den sida av ramen som gaspådraget sitter. 

 

Låsskruv Övre 
klamhalva
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Framhjul
Montering av framhjul
1. Tryck hjulaxeln i framgaffelns uttag, så att brickorna 

ligger på insidan av gaffeln och muttrarna på utsidan.

 

Anm: Däckmönstret är sådant att det leder undan 
vatten som hamnar under däcket. Hjulet måste därför 
installeras på det sätt som visas i bilden. 

2. Dra åt axelmuttrarna och se till att tappen på 
låsbrickan går in i respektive hål i gaffeln. 

Fotstöd
Montering av fotstöden
1. Tryck fast fotstöden på armarna längst ner på sadelrörets förlängning och 

passa in mot skruvhålen.

2. Sätt i och dra fast monteringsskruvarna.

Batteriladdning
Viktigt! Ladda alltid batterierna efter varje gång du använt minibiken. Batteriet 
kan behöva bytas i förtid om det inte hålls fulladdat.

Den här minibiken levereras med ett 24-volts batteripaket på 20 Ah. Det tar 
mellan 8 och 10 timmar att ladda batterierna med den laddare som levereras med 
minibiken. Bästa resultat får du om du alltid har minibiken ansluten till laddaren 
när den inte används. Batterierna får emellertid bara laddas i ett torrt utrymme. 

Batteriladdning
1. Anslut först den laddarkontakt som skall anslutas 

i batterihuset och dra åt låsmuttern. 

2. Koppla in stickproppen på sladden från 
laddarens nätdel i vägguttaget.

Indikatorlampan på laddaren blir grön när batteriet 
är fulladdat.

Låsbricka
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Observera! Laddaren får inte användas i väta. Använd endast den batteriladdare 
som levereras med minibiken. Användning av annan batteriladdare innebär att 
garantin upphör att gälla. Dessutom kan batteriet ta skada. Det kan i sådana fall 
även börja brinna. Använd inte minibikens laddare till någonting annan än att 
ladda den här minibikens batterier. Laddaren får inte användas om kablarna är 
slitna eller skadade. 

Måsten och förbud
Måsten
• Läs avsnittet om säkerhet i den instruktionen.

• Sätt batterierna på laddning efter varje användning,  så varar dom längre. 

• Se till att kedjan är tillräckligt sträckt. När kedjan är för slak hörs oftast ett 
slipljud vid start. Felaktigt sträckt kedja kan leda till att kedjehjulet slits. Se 
avsnittet om underhåll i den här instruktionen.

• Följ alltid lokala lagar och regler.

• Använd alltid sunt förnuft. 

• Tag alltid ut startnyckeln när minibiken inte används och när du utför underhåll 
på den. 

Förbud
• Låt aldrig fler än en person åka på minibiken samtidigt. Förälder får därför 

aldrig skjutsa ett barn på den här minibiken. 

• Hoppa och stegra aldrig med den här minibiken. 

• Bogsera inga föremål eller personer med den här minibiken. Bogsering är farligt 
och kan leda till personskada och skador på minibiken. Elsystemet blir utsatt för 
extrem belastning vid bogsering. Långvarig bogsering kan leda till att motorn 
och/eller elsystemet havererar. 

• Kör aldrig minibiken i väta, snö eller is. 

• Spruta inte vatten på minibiken vid rengöring. Fukt kan leda till elektrisk 
kortslutning eller korrosion på elektriska komponenter. 

• Hindra aldrig minibiken från att gå framåt när gaspådraget är aktiverat. Ett 
sådant agerande kan vara farligt, både för föraren och minibiken. Minibiken är 
försedd med en automatisk funktion som i sådana fall stänger av drivsystemet. 
Om detta händer måste minibiken få tid att svalna under några minuter, 
vartefter systemet kan återställas genom att startnyckeln vrids av och slås på. 
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Använda minibiken
När du läst säkerhetsbestämmelserna och avsnittet om måsten och förbud, samt 
laddat batteriet, är du klar att börja använda minibiken. 

Gör så här:
1. Vrid startnyckeln medurs till läget On.

2. Ta ett stadigt tag i handtagen på styret.

3. Sätt den ena foten på fotstödet.

4. Tryck långsamt in gaspådraget tills minibiken börjar röra sig.

Anm: Ju mer du trycker in gaspådraget desto snabbare går minibiken. Släpp 
gaspådraget om du vill sakta in. 

5. När minibiken kommer upp i en sådan fart att du kan hålla balansen, placerar 
du den andra foten på sitt fotstöd. 

Anm: Om minibiken inte accelererar vid gaspådrag:

• Kontrollera att batteriet är laddat. 

• Kontrollera att startnyckeln står i läget On.

• Försök slå av startnyckeln och vrid tillbaka den i läge On, för att återställa 
elsystemet. 

• Kontakta din återförsäljare om du har frågor om felsökning.
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Hastighetsbegränsning
Den här minibiken är försedd med en hastighetsbegränsning. Om denna 
funktion aktiveras kommer minibiken att gå i högst ungefär 50% av sin normala 
maxhastighet, dvs ungefär 15 km/h. Denna hastighetsbegränsning är aktiverad 
när minibiken levereras. 

När barnet lärt sig hantera minibiken vid lägre hastighet kan man avaktivera 
hastighetsbegränsningen.

Varning! När hastihetsbegränsningen är avaktiverad går minibiken extremt 
fort, upp till dryga 30 km/h, beroende på förarens vikt och andra förhållanden. 
Genom att avaktivera hastighetsbegränsningen utsätter du föraren för större 
möjligheter till skada och till och med dödsfall. Se till att föraren har tillräckligt 
med säkerhetsskydd, till exempel hjälm, knä- och armbågsskydd, hela skor osv. 
Tänk på att barn under 12 år sällan är kapabla att köra den här minibiken med 
hastighetsbegränsningen avaktiverad. Barn över 12 år bör inte tillåtas använda 
minibiken med hastighetslåsningen avaktiverad förrän föräldrarna är ordentligt 
övertygade om att barnet är tillräckligt moget för att hantera minibiken vid högre 
hastigheter.

Avaktivera hastighetslåsningen
1. Sätt i hastighetsnyckeln.

2. Vrid hastighetsnyckeln till läget Fast (hög).
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Underhåll
Kontakta din återförsäljare om minibiken inte fungerar på rätt sätt. 

Varning! Tag alltid ur startnyckeln innan du påbörjar någon slags skötsel eller 
service på minibiken. Underlåtenhet att göra detta kan leda till svår personskada. 

Följande komponenter på minibiken kan kräva vissa justeringar eller skötsel:

• Däck

• Broms

• Kedja

Däck
Minibiken levereras med slanglösa däck. Punktering kan lagas på tre olika sätt.

Alternativ 1 – Plugg
Om punkteringen orsakats av en tagg, spik eller liknande är det oftast enklast att laga 
med en plugg, eftersom däcket då kan lagas utan att hjulet tas loss från minibiken. 

1. Leta på reda på taggen, spiken eller vad det nu är som orsakat punkteringen 
och dra ur den ur däcket. 

2. Ta fram en däcklagningsplugg med tillhörande verktyg och lim. Detta kan köpas 
i de flesta biltillbehörsbutiker. 

3. Följ instruktionerna på reparationssatsen.

Alternativ 2 – Fyllning med expanderande medel på sprayflaska
1. Leta på reda på orsaken till punkteringen (tagg, spik eller liknande) och dra ur 

den ur däcket. 

2. Ta fram sprayflaskan med reparationsprodukten. Denna typ av 
däcklagningsspray kan köpas hos de flesta biltillbehörsbutiker.

3. Följ instruktionerna på flaskan.

Alternativ 3 – Lapp
Om däcket har en större skada som inte kan repareras på något av ovanstående 
sätt måste däcket tas loss från hjulet och hålet lagas med en lapp på insidan. 
Instruktioner medföljer oftast den reparationssats du köper. 

Viktigt! Skadade och slitna däck bör bytas snarast. Underlåtenhet att byta ett slitet 
eller skadat däck kan leda till personskada och till och med döden. Nya däck och 
slangar kan köpas av din återförsäljare. Där kan du också läsa om hur man byter däck.
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Broms
Den här minibiken är försedd med bandbroms. Om bromsen behöver justeras 
vrids hylsan på styret eller på själva bromsen så att bromsarmen ger tillräcklig 
kraft på bromstrumman för att minibiken skall stoppa. 

Varning! Bromsvajern tenderar att töja sig under de första dagarna, vilket innebär 
att den kan ge otillräcklig verkan. Kör aldrig minibiken med ojusterad broms. 
Kontakta din återförsäljare om du har frågor om bromsarnas skötsel.

Kedja
Kedjan måste vara korrekt sträckt för att minibiken skall fungera så bra som 
möjligt. Vrid sträckbulten medurs så att kedjan sträcks tillräckligt. 

Anm: När kedjan är tillräckligt sträckt kan du dra på gas från stillastående utan att 
kedjan hoppar över på kedjehjulet. 

Observera! För hårt sträckt kedja ger för hög 
belastning på motorn och kan även leda till att 
motorslitaget blir för stort. För hårt sträckt kedja 
ger även sämre prestanda på minibiken. 

Observera! Ta ur startnyckeln innan 
servicearbete utförs på minibiken. 

Om kedjan hoppar av kedjehjulet
1. Ta ur startnyckeln ur minibiken. 

2. Lossa kedjesträckarbulten genom att vrida den några varv moturs. Motorn vrids 
bakåt mot det bakre hjulet. 

3. Lägg på kedjan på motorkugghjulet. 

4. Lägg på kedjan runt det bakre kedjehjulet.

5. När kedjan väl ligger runt bägge kedjehjulen skall kedjesträckarbulten vridas 
medurs så att den ligger an mot motorn. 

Kedje-
sträckarbult
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Felsökning
Kontakta din återförsäljare om du har frågor om felsökning. 

Garanti
Allmänt
Den här minibiken omfattas av lagstadgad garanti räknat från inköpsdagen. 
Garantin gäller material- och tillverkningsfel. Garantin gäller enbart den 
ursprungliga köparen och är inte överlåtelsebar.  

Garantiåtgärd
Garantin är begränsad till reparation eller byte av sådan komponent som visar sig 
vara defekt under garantiperioden. 

Tillverkaren ansvarar inte för olycka, följdskada eller förlust som uppstår direkt 
eller indirekt från användningen av den här produkten.  

Någon garanti utöver den här nämnda garantin förekommer inte. 

Användning
Den här minibiken är enbart avsedd för fritidsbruk. 

Garantin gäller enbart vid avsedd användning. Den gäller inte vid skada på grund 
av missbruk, försumlighet, olycka, felaktig service eller annan orsak som inte går 
att härleda till material- eller tillverkningsfel. Garantin gäller inte normalt slitage 
eller normalt underhållsarbete. 

Garantin upphör att gälla vid eventuell skada, fel eller förlust som orsakas av 
felaktig montering, skötsel, användning eller förvaring av minibiken. Garantin 
upphör även att gälla vid underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktioner och 
säkerhetsinformation i handboken. 
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Garantiservice
Kontakta din återförsäljare om minibiken behöver service på grund av material- 
eller tillverkningsfel under garantiperioden.

Framhjul

Mutter Låsbricka

Bricka

Låsbricka

Mutter

Rotationsriktning



Box 207, 532 23  Skara


