
 

BRUKSANVISNING 

OCEAN BIKE 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING  

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER  

2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP  

3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK  

4. VÄXEL 

5. PAKETHÅLLARE 

6. BROMS 

7. RENGÖRING OCH SKYDD  

 

 



INLEDNING 

Kära kund! – Innan du använder din OCEAN BIKE ska du försäkra dig om att du kontrollerat att din 

cykel och att den är i funktionsdugligt skick. Skulle din ihopfällbara cykel ha en synlig skada, använd 

inte den inte.  Om så är fallet, kontakta butiken där du köpt din OCEAN BIKE   

1. Läs denna bruksanvisning innan du använder cykeln. 

 2. Enheten är enbart avsedd att användas på cykelvägar och vägar avsedda och inte avsedda att 

användas på oasfalterad terräng och grusvägar. 

 3. Använd den fällbara cykeln uteslutande för sin avsedda användning. 

4. Låt inte någon som inte är bekant med manualen är att använda cykeln. 

5. Behåll denna manual för framtida användning. 

 6. Om du säljer cykeln måste du skicka med  bruksanvisningen också. 

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar som inte har någon inverkan på cykelns 

funktion. 

Kassera förpackningsmaterialet enligt lokala krav 

Den OCEAN BIKE du köpt kan ha blivit förbättrad och kan därför skilja sig från bruksanvisningen. 

Ändå är funktionerna och driftsförhållandena identiska, så du kan använda bruksanvisningen till fullo. 

Vid uppackning säkerställer du att förpackningen (all plast) hålls oåtkomlig för barn. KVÄVNINGSRISK! 

 



1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

VARNING! 

Observera följande säkerhetsanvisningar! 

1. Kontrollera trafiksäkerhetsföreskrifter innan du påbörjar resan med cykeln. 

2. Kör aldrig under påverkan av alkohol eller andra droger. 

3. Observera alla gällande trafikregler   

4. Anpassa alltid hastigheten till väderförhållandena. 

5. Använd alltid robusta skor under körning. 

6. Bär en godkänd cykelhjälm. 

7. Håll alltid dina händer på styret och fötterna på pedalerna när du cyklar. 

8. Låt inte andra fordon köra på dig. 

9. Kör inte i bredd med andra cyklister. 

10. I mörkret, kör endast med ljus, så att de andra trafikanterna kan se dig. 

11. Kontrollera före varje cykeltur att; 

* Bromsarna fungerar ordentligt. 

* Hjulens och ekrarnas muttrar är i ordning och åtdragna. 

* Däcken är ordentligt pumpade. 

* Reflexerna är i ett korrekt skick. 

* Sadel, sadelstolpe och styre sitter stabilt. 

* Att ringklockan fungerar. 

* Alla låsfunktionerna för upp/hopfällning är fasta. 

 

 

 

 

 

 



2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP  

Din hopfällbara cykel är i hopfälld i kartongen när du köper den. 

 

Öppna förpackningen. Fäll först upp ramen, lås vredet och säkra det med den svarta säkringen mot 

oavsiktlig öppning. Vik sedan upp styret och låt låset snäppa in igen.  Vik ut tramporna. För att göra 

detta, dra säkringen mot trampänden och vik ut trampan. 

 

Du fäller ihop cykeln i omvänd ordning. Styret ska hamna mellan ramdelarna när det viks. Vid behov 

måste höjden av styret justeras. För att kunna fälla ihop cykeln enklare finns det på styrstången en 

snabbkoppling för bromsen så man kan få den ur vägen vid ihopfällandet. 

 

 



3. JUSTERING AV HÖJD MM 

Alla OCEAN BIKE-fällbara cyklar har justerbara sadelstolpar med handtag med snabbspärr,  

höjden kan justeras efter kroppslängd. 

 

 

4. VÄXEL 

Cykeln har en Shimano-växel med tre växlar.   

                   

  

Kan justeras enligt följande:  

a.  Ställ växelreglaget i läge 2 (på styret).   

b. På växeln (kakhjulet) - Kontrollera att den gula markören står mellan de två gula linjerna i fönstret 

på växelarmen vid baknavets högersida (röd pil).  

c. Ligger den gula markören ej i rätt läge kan du vrida den svarta justerskruven tills markören hamnar 

rätt (blå pil).   

d. Glöm inte att dra åt låsmuttern på justerskruven när du är klar. 

 

 



5. PAKETHÅLLARE 

a. Maximal tillåten last på pakethållaren är 25kg. 

b. Bultens och mutterns vridmoment är 9-12 Nm. 

c. Kontrollera bultarna regelbundet. Om det är nödvändigt, efterdra. 

d. Ta inte bort eller ändra pakethållaren.  

e. Den är inte lämplig för att dra med.  

f. Driv- och bromsbeteendet hos cykeln kan ändras när pakethållaren har last är.  

g. Last får inte dölja lampor och reflektorer.  

h. Fördela lasten jämnt. 

i. Bagage måste fästas säkert i pakethållaren. Det får inte finnas några remmar eller band som kan 

komma in i hjulets ekrar. 

6. BROMS  

Justera bromsen 

Använd den inbyggda spännskruven, antingen bromsbacken (A) eller vid bromswiren (B).  

Inställning av bromsbackarna; anpassa bromsbackarna på kanten av (A).  

 

Bromsbackarna måste i enlighet med rotationen av hjulet vara lutande (B) .  Avståndet mellan 

bromsskorna och fälgen ska vara 3-4 mm (C) 

VARNING!! Använd främre bromsen för att försiktigt och säkert bromsa.  

Använd inte främre bromsen för plötsligt eller för hårt, annars kan du falla framåt.  



Byte av bromsskor  

Kontrollera regelbundet bromsskorna för varje broms.  

Byt alltid byt ut båda bromsskorna av en tjocklek. 

a. För att ta bort bromsskorna använd en skiftnyckel och lossa muttern.  

 
b. Vajrar. är du har monterat dina nya klossar kan du också behöva justera vajrarna. Börja med 

att lossa eventuella snabbspännen. Lossa sedan insexskruven som spänner fast vajern och 

vrid justerskruven ett par varv motsols. Pressa klossen mot fälgen och spänn vajern så hårt 

du kan innan du spänner åt skruven mot vajern.  

Rätt avstånd  

Du bör ha mellan 2-3 mm avstånd mellan bromsklossen och fälgens bromsyta. Om avståndet 

är lite för stort eller för litet kan du göra den sista finjusteringen med justerskruven som 

sitter på vajern, eller vajerfästet. Efter att du gjort justeringen bromsar du hårt ett par gånger 

och kontrollerar att avståndet mellan bromshandtaget och styret inte är för litet och att inte 

vajern glider i fästet.  

 
 

 



Kontrollera bromsar och fälgar 

Checklista före varje resa 

Fälgarna är rena. Det finns inget oljigt eller fett på fälgen.  

Ämnen på bromsskon kan minska bromskraften betydligt och därmed förlänga 

bromssträckan. Bromsskor kan rengöras med lämpligt avfettningsmedel. 

Ram och fälgar kontrolleras regelbundet för slitage 

 

VARNING! 

Bromssträckan på våta vägar är 40% längre än på torra vägar.  

Bromsavstånd på torr väg: 10 m betyder bromssträcka på våt väg: 14 m. 

 

7. RENGÖR OCH HÅLL 

Rengör cykeln med en blöt trasa eller hård vattenstråle.  

Rengör inte cykeln med en hård vattenstråle (till exempel  en högtrycksslang) eller med vatten- eller 

ångtryckstvättmedel. Annars kan trycket ta bort smörjmedel.   

Parkera cykeln på ett torrt ställe.  

Skydda cykel från dåligt väder och saltvatten, utsätts cykeln för saltvatten måste du skölja den 

omgående med färskvatten för att undvika rostangrepp.  
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