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 Kontaktuppgifter tillverkare  

 
Van Raam 

Guldenweg 23 

7051 HT Varsseveld 

Nederländerna 

 
Tel. : +31 (0)315 257370 

E-mail : info@vanraam.com 

Internet  : www.vanraam.com 

mailto:info@vanraam.com
http://www.vanraam.com/
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 Konformiteit  

 
Van Raam förklarar som tillverkare att Chat-cykeln, som beskriven i denna 

bruksanvisning uppfyller kraven enligt standarden  2006/42/EG. 

Konformitetsförklaringen hittar man även på Van Raams hemsida. 

 

 

 Inledning  
 

Denna bruksanvisning ger viktig information kring montaget 

och användning av Er van Raams cykel CHAT. Vi ber Er att 

läsa denna bruksanvisningen noga innan Ni tar cykeln i 

bruk. Följ alltid instruktionerna såsom beskrivna i denna 

bruksanvisning. 
 

 
LÄS NOGA  

 
Leverans                                                                                                      

 
Er leverans ska innehåla följande delar: 

 
- Emballerat cykel  

- Bruksanvisning(ar) 

 
Kontrollera Er leverans direkt efter mottagande. I fall av skador eller en 

ofullständig leverans ber vi Er att omgående ta kontakt med Er återförsäljare. 

Fyll vid leverans tillsammans med Er återförsäljare i blanketten 

“leveranskontroll” som finns på längst bak i denna bruksanvisning.  
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 Användning  

 
City gånghjälp är avsedd för användare som har svårt för att gå eller stå längre tid 

eller sträckor.  City är lämpad för normal användning på jämn och stabil underlag.  

 

 

 Säkerhetsföreskrifter  

 
Kontrollera innan varje användning: 

• bromsverkan; 

• däcktrycket; 

• att inga delar sitter lösa.  

 
Belastning 

Den maximalt tillåtna belastningen får inte överskridas. Se tabellen med tekniska 

specifikationerna på sida 6.  

 
Skadade eller slitna delar 

Byte och reparation av delar (ram, framgaffel, belysning, bromsar, andrivning 

och styret) skall alltid göras av återförsäljaren eller en av återförsäljaren 

godkänd verkstad. Om inte ovan regel följs, förfaller garantin och blir cykelns 

ägare själv ansvarig för skada.  

 

 

Säkerhetsrelaterade delar ska alltid bytas så fort de tappar sin funktion.  
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 Inställningar  

 
Innan man börjar använda sin City ska man ställa in, ställ in den på användarens 

längd och förutsättningar. Det är viktigt att inställningarna är rätt, framförallt för vad 

gäller sadel och styret. 

 
Bromsarna är inställda på fabriken och får endast hanteras av återförsäljare/verkstad i 

samband med underhåll eller reparation.  
 

 

Sadelhöjd 

Man ställer in sadelhöjden rätt genom att sätta sig på 

sadeln och sträcka ut båda benen ner till marken. 

Benen ska vara sträckta, men utan att behöva 

översträcka sig.  

 
För att ställa in sadeln:: 

1. Vrid loss snabbkopplingen några varv.  

2. Flytta sadeln till rätt höjd. 

3. Stäng snabbkopplingen igen.. 

 
Styrhöjd 

Styrets höjd har står inverkan på körkomforten. 

Denna avgör trycket på handledarna och ryggens 

position. Vad som är den mest komfortabla 

positionen avgör man själv i praktiken.  

 
För att ställa in styret: 

1. Dra loss bulten några varv med en sexkantsnyckel.  

2. Skjut styret till rätt höjd och dra sedan åt 

bulten igen.  

 

 

 

 

Se till att inte klämma fingrarna när man ställar in gånghjälpen.  

 

 
 
 
 
 
 
MIN INSERT 



Bruksanvisning | City 20.08 5 
 

Styrets vinkel 

Man kan vinkla styret, vilket påverkar avståndet 

från styr till överkroppen. Man får avgöra själv 

vad som känns mest bekväm i praktiken.  

 
För att vinkla styret: 

1. Dra loss bulten några varv med en 

insexnyckel.  

2. Ställ styret in önskat position och dra 

sedan åt bulten igen.  
 

 
Vika ihop/upp er City gånghjälp  

1. Låsa upp låset med nyckeln. 

2. Öppna klämman och vika gånghjälpen.  
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 Tekniska specifikationer  

 
Längd (cm) 113 

Bredd (cm) 55 

Höjd (cm) 70 – 95 (ställbar) 

Framhjul 12,5“ 
Bakhjul 12,5“ 
Vikt (kg) cirka 9 

Max. vikt användare (kg) 1001, 150 

Broms, framsida Velgrem 

¹ standard 
 

Underhåll och inställningar hemma                                                                         

 
Här nedan följer instruktioner för underhållet och inställningar som ägaren/ 

användaren själv regelbundet kan utföra, för att hålla cykeln i bra skick. 

 
Rengöring 

Ramen kan rengöras enklast med en fuktig trasa. För extra smutsiga ställen kan 

man använda ett milt rengöringsmedel.  

Hjulen kan rengöras med en fuktig borste. OBS! Det ska vara en relativ mjuk 

borste. Man får absolut inte använda stålborste. Handtagen, sadeln och 

sittdelen kan rengöras med vatten och ett milt rengöringsmedel 

Inspektion 

Det  är viktigt att gånghjälpen inspekteras minst en gång per år av återförsäljaren 

eller godkänd verkstad för att fortsatt kunna göra anspråk på produktens garanti. 

Använd blanketten “servicelogg & modifikationer” längre bak i den här 
bruksanvisningen. Den första kontrollen/servicen ska göras efter 200 kilometer eller 

två månader. 

 
Utbyte av delar som är viktiga för cykelns och användarens säkerhet ska endast utföras 

av återförsäljare eller godkänd verkstad. Detta gäller till exempel ram; bromsar, 

belysning, styre, framgaffel och andrivning.  

Använd ingen högtrycks- eller ångtvätt! 
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Om man byter ut komponenter själv då förfaller garantin och är man själv ansvarig för 

skador.  

 
Reparationer, underhåll och modifikationer får endast utföras med Van Raams egna 

reserdelar.  

 

 Underhållsschema  (att utföras av återförsäljare/godkänd verkstad)  
 
 

Intervall Kontolleras: 

Efter 200 km eller 2 månader Bromsen 

Årligen Samtliga delar och funktioner 

Efter ett fall eller en olycka Samtliga delar och funktioner 

 
Återvinning                                                                                                  

 
När cykeln har nått slutet på sin livslängd kan den lämnas till 

återvinningscentralen. Man kan eventuellt ta kontakt med sin kommun för hjälp 

med bortforsling.  

 

 Överlåtelse/försäljning  

 
Om ni ska lämna över eller sälja Er cykel till en ny ägare är det viktigt att all teknisk 

dokumentation och extra-nycklar lämnas över till den nya ägaren, så att även den 

nya ägaren ska kunna använda cykeln på et säkert sätt. 

 

 Garanti  

 
Garantin gäller för alla fel och defekter på cykeln och dess delar, om det kan 

härledas till material eller fabrikationsfel.  

 
Van Raam lämnar 5 års garanti på ramen, framgaffel och lackering. På alla 

övriga delar och komponenter lämnas 2 års garanti. Slitagedelar är 

undantagna. Garantin gäller vid normal användning och om service och 

underhåll är utförd såsom föreskriven.  
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OBS! 

Såväl garanti som producentens produktansvar förfaller om instruktioner i 

denna bruksanvisning inte har följts, om det har utförts underhåll eller 

reparationer av icke-godkända verkstäder och om det har gjorts tekniska 

ändringar eller modifikationer med icke godkända (reserv)delar och utan 

godkännande från Van Raam.  

Även cykelns CE-certifiering förfaller i ovannämnda fall. Icke giltig CE-

certfiering kan leda till problem i försäkringsfrågor. 

 

 Ramnummer  

 
Ramnummret hittar ni på märkningen som har applicerats på ramen. Se bild.  

 
Exempel: 

 

 
 

Position märkning: 
   
 
 

På baksidan på ramen 
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Blankett för service, underhåll, reparationer och modifikationer  

 
För att garantin ska gälla ska Er Van Raam cykel servas enligt följande schema:. 

 
Service: Utförd: (datum) Sign verkstad: 

Service efter första 200  km eller 

2 månader 

  

Service, 1 år efter leverans 
  

Service, 2 år efter leverans 
  

Service, 3 år efter leverans 
  

Service, 4 år efter leverans 
  

Service, 5 år efter leverans 
  

 
Vi rekommenderar att även efter år 5 att fortsätta med regelbunda servicetillfällen.  

Att fortsätta serva gånghjälpen efter 5 år påverkar inte garantin, men på 

gånghjälpens livslängd och användarnas säkerhet har det en positiv effekt.   

 
Utförda modifikationer 

Följande modifikationer har utförts: 

 
Modifikation: Utförd: (datum) Utförd av: 

 
 
 
 
 
 

OBS! Om det har gjorts modifikationer av en icke av Van Raam godkänd verkstad 

eller icke av Van Raam godkända delar har används, då förfaller garantin. 
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Här har ni utrymme att göra noteringar gällande cykelns underhåll och service.  
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 Leveransblankett                                                                                                    

 
Grattis med Ert köp av en Van Raam gånghjälp. Denna cykeln är producerad 

med yttersta nogrannhet. För att säkerställa att ni får en cykel i rätt kvalitet 

producerar Van Raam cyklarna i enlighet med ISO 9001:2008  kvalitetskrav. 

Van Raam har i det syftet blivit certifierat utav TÜV Rheinland Nederland B.V. 

 
Man kan njuta optimalt av den här speciellt för Er tillverkade Van Raam cykel 

om cykeln ställs in för just Er och om anvisningarna i bruksanvisningen följs 

noga. Kom också ihåg de föreskrivna servicetillfällen, de borgar för långvarig 

cykelglädje.  

 
För att kunna falla tillbaka på produktensgaranti är det viktigt att alltid fylla i 

servicerapporten och blanketten för leverans. På denna blankett signerar 

återförsäljaren och ägaren/användaren även för att ägaren/användaren har 

tagit del av en instruktion angående cykelns möjligheter och funktioner, samt 

att ägaren/användaren har tagit emot Van Raams officiella bruksanvisning.  

 
Att fylla i vid leverans 

Cykelmodell:  

Ramnummer:  

Nyckelnummer:  

Levererat till:  

Återförsäljare:  

Ort:  

Datum:  

Signatur, cykelns användare: Signatur, återförsäljare: 

Återförsäljarens kontaktuppgifter: 

 


