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THOR HUSHOVD AS
www.thorhushovd.no
Produktet er utviklet i henhold til de europeiske sikkerhetskravene
for sykkelvogner, (EN 15918:2011+A2:2017) og for barnevogner for
barn fra 15 kg opptil 22 kg (EN 1888-2:2018).
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VIKTIG - LES NØYE OG TA VARE PÅ
ANVISNINGEN FOR SENERE REFERANSE.
PRODUKTETS BRUKSOMRÅDER

ADVARSEL

Thor Hushovd Kid Racer Twin er laget for å transportere
maksimalt 2 barn. Vognen kan festes til en egnet sykkel, eller
den kan brukes som trillevogn ved at det ekstra fronthjulet
monteres.

INNHOLDET I DENNE
BRUKSANVISNINGEN MÅ
LESES NØYE OG ALLE
INSTRUKSJONER MÅ
FØLGES.

Vognen kan brukes på følgende områder:
•
•
•

UVETTIG BRUK AV VOGNEN
KAN FØRE TIL ALVORLIG
SKADE.

Fortau og sykkelstier
Lett trafikkert veg
Jevne stier

Vær oppmerksom på at sykkelvognens ekstra vekt vil påvirke
sykkelens stabilitet og egenskaper. Reduser totalfarten og vær
særlig varsom i nedoverbakker og rundt krappe svinger.
Bremselengden til sykkelen øker på grunn av sykkelvognens
ekstra vekt. For å sjekke om sykkelen er egnet til å trekke
sykkelvognen, se sykkelens instruksjonshefte eller kontakt
sykkelprodusenten.

SOM TRILLEVOGN

Når den brukes som trillevogn er vognen egnet for barn over
6 måneder som kan sitte på egenhånd. Når den brukes som
sykkelvogn er vognen egnet for barn over 1 år som kan sitte
på egenhånd og ha på seg hjelm. Passasjerenes vekt må ikke
overstige 21 + 21 kg, eller passasjerenes alder må ikke
overstige 4 år, alt etter hva som kommer først.

Maks. passasjervekt: 21 + 21 kg
Maks. passasjerhøyde: 111 cm
Min. alder: 6 måneder
Maks. alder: 4 år
Trillevogn nettovekt: 17,5 kg
Maks. last inkludert bagasje: 42,5 kg
Maks. total vekt: 60 kg

Ved redusert sikt på grunn av skumring eller mørke, må
ekstra belysning festes på vognen. Sørg for å sjekke og
etterfølge gjeldende nasjonale sikkerhetsregler for lys,
reflekser o.l.

•
•
•
•

Bruk ikke vognen utenfor egnet veg, på smale stier eller
på tungt trafikkert veg.
Last ikke vognen med mer enn 2 barn eller med ekstra
last utover anbefalingene i denne bruksanvisningen.
Ikke plasser bagasje eller dyr inni hovedkupéen sammen
med passasjerene.
Aldri kjør fortere enn 25 km/t. Reduser farten til gangfart
på ujevn veg og rundt krappe svinger.
Vognen må ikke modifiseres eller repareres på andre
måter enn det som er spesifisert fra produsenten.

Som en del av anbefalt bruk inngår også kravene i denne
bruksanvisningen vedrørende vedlikehold og rengjøring.
Manglende reparasjon og vedlikehold av sykkelvognen kan
føre til at produktet svikter. Produsenten er ikke ansvarlig for
skader som oppstår som følge av bruk utover det som er
anbefalt – dette er på brukerens eget ansvar.
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Maks. passasjervekt: 21 + 21 kg
Maks. passasjerhøyde: 111 cm
Min. alder: 1 år
Maks. alder: 4 år
Sykkelvogn nettovekt: 17 kg
Maks. last inkludert bagasje: 43 kg
Maks. total vekt: 60 kg

FØR HVER TUR:
SJEKK AT FØLGENDE DELER
ER GODT FESTET OG I GOD
STAND:
•
•
•
•
•
•
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SOM SYKKELVOGN

kg

FØLGENDE BRUK FRARÅDES
•

21

kg

TREKKSTAG OG
KOBLINGER
HJUL OG DEKK
RAMME
SIKKERHETSBELTER
LYS
REFLEKSER

ADVARSLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALDRI ETTERLAT BARNET UTEN TILSYN.
LA IKKE BARN LEKE MED PRODUKTET.
FOR Å UNNGÅ SKADE, HOLD BARNET UNNA MENS PRODUKTET LEGGES SAMMEN
ELLER SETTES OPP.
BRUK ALLTID SIKRINGSSELEN.
SJEKK AT SYKKELEN ER EGNET TIL Å TREKKE EN SYKKELVOGN. SE
INSTRUKSJONSHEFTET FOR SYKKELEN ELLER KONTAKT SYKKELPRODUSENTEN
FØR VOGNEN FESTES TIL SYKKELEN.
BRUK AV EL-SYKKEL TIL Å TREKKE SYKKELVOGNEN KAN VÆRE BEGRENSET AV
GJELDENDE LOVVERK. KONTAKT LOKALE MYNDIGHETER FOR RÅD.
DETTE PRODUKTET ER IKKE EGNET FOR BARN UNDER 6 MÅNEDER.
DETTE PRODUKTET ER UTVIKLET FOR OPPTIL 2 BARN OG MÅ IKKE BRUKES MED
MER ENN 2 PASSASJERER.
SE TIL AT SETEENHETEN, HJULENE OG SYKKELTILKOBLINGEN ER KORREKT
MONTERT OG FESTET FØR BRUK.
SJEKK AT ALLE LÅSEMEKANISMER ER KORREKT FESTET FØR BRUK.
DETTE PRODUKTET ER IKKE EGNET FOR LØPING ELLER SKØYTING.
BAGASJE SOM HENGES PÅ HÅNDTAKET, PÅ RYGGSTØTTEN ELLER PÅ SIDENE AV
SYKKELVOGNEN VIL PÅVIRKE STABILITETEN TIL VOGNEN.
SØRG FOR AT BAGASJE PLASSERES SLIK AT DEN IKKE KAN FØRE TIL SKADE PÅ
PASSASJERER ELLER ANDRE BRUKERE AV VOGNEN.
TILBEHØR SOM IKKE ER GODKJENT AV LEVERANDØREN SKAL IKKE BRUKES.
BRUK BARE RESERVEDELER SOM LEVERES ELLER ANBEFALES AV THOR
HUSHOVD AS.

INNHOLD I ESKEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sykkelvogn
Hovedhjul (x2)
Vogndrag
Festebrakett for sykkel
D-ring med borrelås
Håndtak
Trillevognhjul
Stag til trillevognhjul
Avvisere (x2)
Flagg
Ekstra reflekser
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1. MONTERING
FOLDE UT VOGNEN
Sykkelvognen ligger sammenfoldet
inni emballasjeesken. For å folde ut
vognen, dra høyre og venstre ramme
fra hverandre sideveis. (fig.1.)
Åpne så opp nettingen og
sprutskjermen. Dytt ned på setet og
dytt bakover på ryggstøtten til begge er
flate. (fig.2) Sjekk at låsemekanismene
i sete og ryggstøtte er gått i lås.
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FOLDE SAMMEN VOGNEN
Åpne opp nettingen og sprutskjermen
for å komme til de to vribryterne inni
vognen. En bryter er plassert på setet
og den andre på ryggstøtten. (fig.3.)
Vribryterene løsnes ved å trykke inn
den ræde knappen og roter så bryteren
nesten en halv runde til det høres et
klikk. (fig.4) Når vribryterene er løsnet.
kan ryggstøtten og setet foldes innover.
(fig.5.) Hold i de to setebeltene i midten
med den ene hånden. Vri bryteren i
ryggen med den andre hånden. Dra så
i setebeltet med et lite rykk, mens
bryteren holdes i rotert stilling, for å
folde sammen ryggstøtten. (fig.6.)
Gjør det samme for vribryteren på
setet og dra i beltet og bryteren slik at
sete og rygg folder seg sammen. (fig.7)
Dytt så høyre og venstre ramme mot
hverandre. (fig.8.)

AVVISERE
Avviserne skal beskytte hjulene mot å
henge seg fast i omkringliggende
gjenstander mens man er på tur.
Avviserne festes til rammen på
vognen, en på hver side like foran
hovedhjulet. Tre avviseren inn på de to
boltene på rammen. (fig.9.)
Avviserne festes så med to muttere
som skrus inn på boltene fra
undersiden. Stram godt til. (fig.10.)
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HOVEDHJUL
Sett alltid på parkeringsbremsen før
hjulene festes på vognen. (se side 11)
Stikk bolten på hjulet inn i navet som
sitter på vognen. (fig.11.)
Skyv hjulet inn samtidig som det
roteres sakte, helt til tannhjulet på
innsiden av hjulet får inngrep med
tannkransen på navet. (fig.12.)
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Trykk inn hodet på hjulbolten slik at
den går i lås. (fig.13.)
Kontroller at hjulene er korrekt
montert og sitter skikkelig fast. Ta tak
med begge hendene på hjulet og dra
bestemt utover. Gjenta på motsatt side.
Sørg for å gjøre denne sjekken hver
gang vognen skal tas i bruk. (fig.14.)
Hvis hjulet løsner, skyv det inn igjen
og sørg for at tannkransen og
tannhjulet er skikkelig i inngrep.
Hjulene løsnes ved å trykke inn hodet
på hjulbolten. (fig.15.) Trekk så hjulet
rett ut. (fig.16.)
Anbefalt lufttrykk i dekkene:
4.00 - 6.00 Bar (55 - 85 psi)
For en mer behagelig tur anbefales det
å legge trykket i nedre del av
intervallet. Dette vil øke komforten
uten å gå nevneverdig ut over
rullemotstanden.

ADVARSEL!
KONTROLLER AT HJULENE ER SKIKKELIG
FESTET FØR HVER TUR. DRA BESTEMT I
BEGGE HJUL FOR Å SJEKKE AT DE ER LÅST TIL
VOGNEN. (SE FIG.12.)

LYS OG REFLEKSER
Bruk alltid ekstra lys på turer i
skumring eller mørke. Et rødt sykkellys
må festes til vognens bakside, enten
på rammen, på håndtaket eller på
kanten av bagasjelommen. (fig.17.)
Et sett ekstra reflekser er inkludert i
esken. Refleksene kan festes til eikene
på hovedhjulene. (fig.18.)
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FLAGG
Flagget gjør sykkelvognen mer synlig
for andre trafikanter. Ha alltid flagget
festet på vognen når du er ute på tur.
Sett sammen flaggstangen ved å sette
delene i hverandre. (fig.19.)
Flaggstangen tres så gjennom de to
løkkene på baksiden av vognen.
(fig.20.)
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2. SOM TRILLEVOGN
Når vognen brukes som trillevogn er
den egnet for barn som er minst 6
måneder gamle og som kan sitte på
egenhånd.

TRILLEVOGNHJUL
Hold staget for trillevognhjulet
vertikalt med den lengste enden
pekende nedover. Skyv så den korte
enden inn i koblingsbraketten på
VENSTRE side av vognen. Vipp gjerne
fronten av vognen litt opp for å
komme til. (fig.21.)
Roter staget i retning med klokken til
låsemekanismen klikker på plass inni
koblingsbraketten. Staget står nå
horisontalt. (fig.22.)

VENSTRE
side

21

22

23

24

Klikk!

For å fjerne staget, trykk på
utløserknappen på staget (fig.23.) og
roter det mot klokken til det står
vertikalt. Trekk så staget rett ut. (fig.24)

Fest trillevognhjulet til staget ved å
føre bolten øverst på hjulgaffelen inn i
koblingen på staget. (fig.25.)
Trillevognhjulet løsnes ved å skyve den
røde toppen til side. Trillevognhjulet
kan da trekkes ut. (fig.26.)

Klikk!
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HÅNDTAK
Skyv endene på håndtaket inn i
festebrakettene på høyre og venstre
ramme. Skyv innover helt til begge
sider klikker i lås. (fig.27.)

Klikk!
Klikk!

Håndtaket løsnes ved å trykke inn
utløserknappene på hver side og
trekke håndtaket ut. (fig.28.)
Ha alltid på sikkerhetsbåndet når
vognen brukes som trillevogn.
(se side 11)
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ADVARSEL
KONTROLLER AT HÅNDTAKET ER GODT FESTET
FØR HVER TRILLETUR. GJENSTANDER MÅ IKKE
HENGES PÅ HÅNDTAKET. DA KAN VOGNEN BLI
USTABIL OG VELTE.
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3. SOM SYKKELVOGN
Når vognen brukes som sykkelvogn er
den egnet for barn som er eldre enn 1
år og som kan sitte på egenhånd med
hjelm på hodet.

FESTEBRAKETT FOR SYKKEL

ADVARSEL
KONTROLLER AT SYKKELEN ER EGNET TIL Å
TREKKE SYKKELVOGN. SJEKK INSTRUKSJONSHEFTET FOR SYKKELEN ELLER KONTAKT
SYKKELPRODUSENTEN

Festebraketten monteres på
bakakslingen til sykkelen. Sjekk
sykkelens instruksjonshefte for
informasjon om hvordan akslingen
kan løsnes.
Plasser festebraketten på venstre side
av sykkelens bakhjul. Braketten må
festes på utsiden av sykkelens ramme.
(fig. 29-30.)
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VOGNDRAG
Hold vogndraget i en vertikal posisjon
og skyv det inn i koblingsbraketten på
VENSTRE side av vognen. (fig.31.)
Roter draget i retning med klokken til
det går i lås i en horisontal posisjon.
(fig.32.)

VENSTRE
side
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Vogndraget løsnes ved å trykke på
utløserknappen. (fig.33.) Roter så
draget mot klokken til en vertikal
posisjon og trekk det rett ut. (fig.34.)

FESTE VOGNEN TIL SYKKELEN
Vogndraget har en hurtigkobling som
festes til braketten på sykkelen.
Trykk inn de to små armene på
hurtigkoblingen for å åpne opp
festekrokene. (fig.35.) Deretter skyves
hurtigkoblingen inn på
sykkelbraketten slik at festekrokene
klikker i lås. (fig.36.)

8

Klikk!

Sikkerhetslinen må også festes. Først
monteres den D-formede ringen til
sykkelens ramme ved hjelp av borrelåsen. (fig.37.) Sørg for at sikkerhetslinen holdes unna bremseskivene.
D-ringen må monteres slik at den ikke
kommer i kontakt med sykkelhjulene
eller andre av sykkelens funksjoner.
Fest karabinkroken til D-ringen. Sjekk
så at sykkelvognen kan svinge fritt.
(fig.38.)
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Løsne sykkelvognen fra sykkelen ved
først å løsne sikkerhetslinen. Deretter
løsnes hurtigkoblingen ved å trykke
inn de to små armene og skyve den ut
fra braketten. (fig.39).

Min.
5mm

BYTTE AV HURTIGKOBLINGEN
Hurtigkoblingen må byttes ut dersom
festekrokene er slitt ned til en bredde
mindre enn 5mm. (fig.40.)
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LAST PÅ VOGNDRAG
For å sikre god stabilitet på sykkelvognen må vogndraget ha en
belastning ned mot sykkelen på
mellom 0.1kg og 8kg.
Lasten på draget kontrolleres ved å
plassere en vekt i samme høyde som
koblingspunktet mot sykkelen. Plasser
enden på draget oppå vekten for å
sjekke lasten. (fig.41.)

Min. 0.1 kg
Maks. 8 kg

6.50
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4.SIKRING AV PASSASJERER
Sett alltid på parkeringsbremsen før
du lar barn klatre inn eller ut av
vognen.
Ved bare ett barn som passasjer i
vognen skal barnet sitte på høyre side.
(fig.42) Barnet må alltid ha på hjelm
når vognen brukes som sykkelvogn.
Juster sikringsselen til størrelsen på
barnet. Skulderstroppene må tilpasses
høyden på barnets skulder. (fig.43.)
Juster høyden på skulderstroppene ved
å skyve de øverste beltespennene opp
eller ned til de passer barnet. (fig.44.)
Lengden på selene kan justeres ved
hjelp av beltespennene like under
skulderputene. Trekk i den løse enden
av selen for å stramme den. For å løsne
selen, løft opp den nederste delen av
spennen og trekk i selen. (fig.45.)

42

43

44

45

9

Sikringsselen festes ved å klikke de to
sidespennene nedi den store
beltespennen. (fig.46.) Selen løsnes ved
å trykke på den røde knappen. (fig.47.)

Click!
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Click!
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Beltespennens høyde over setet kan
også justeres. For å stramme inn, dra i
stroppen nederst ved setet. For å løsne,
løft på nedre del av den lille spennen
nede ved setet og dra båndet til ønsket
lengde. (fig.48.)
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5. ANDRE FUNKSJONER
SKJERMING
Sprutskjermen og nettingen er festet
med glidelås langs vognrammen på
hver side. (fig.49.)
Når skjermene er åpne kan den ene
eller begge lagres innunder topphetten
så de ikke er i veien. (fig.50.)
Ha alltid nettingen og/eller
sprutskjermen lukket under
sykkelturer for å beskytte barnet mot
steinsprut o.l.
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Solskjermen kan festes med
borrelåsen langs rammen på hver side
(fig.51.) Når den ikke er i bruk kan
solskjermen lagres innunder
topphetten. (fig.52.)
Bakveggen i vognen er utstyrt med
ventilerende netting. Pass på at
nettingen ikke dekkes til da dette vil
hindre utlufting av vognen.

ADVARSEL
BRUKEREN AV VOGNEN MÅ VÆRE OPPMERKSOM PÅ FARENE FOR NEDKJØLING
ELLER OVEROPPHETING NÅR BARN SITTER I VOGNEN. SØRG FOR AT PASSASJERENE
ER TILSTREKKELIG BESKYTTET MOT KULDE. SØRG FOR GOD VENTILASJON OG NOK
DRIKKE I VARMT VÆR.
FORLAT ALDRI BARNET UTEN TILSYN I VOGNEN.
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PARKERINGSBREMS
Parkeringsbremsen betjenes ved hjelp
av det roterende håndtaket øverst på
baksiden av vognen.
Bremsen settes på ved å rotere
håndtaket i retning med klokken. Vri
håndtaket så langt som nødvendig for
å få nok bremsekraft. (ikke trykk inn
knappen). (fig.53.) Nødvendig
bremsekraft kan variere alt etter
situasjonen og behovet. Sjekk alltid at
bremsen holder vognen godt på plass.
For å løsne bremsen trykk inn knappen
på siden av håndtaket. (fig.54.)
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ADVARSEL
PARKERINGSBREMSEN MÅ ALLTID VÆRE PÅ
MENS BARN TAS INN OG UT AV VOGNEN.
PARKERINGSBREMSEN MÅ ALLTID VÆRE PÅ
MENS HOVEDHJULENE SETTES PÅ.

BAGASJELOMME
Bakpå vognen finnes en bagasjelomme
med to separate rom. (fig.55) Det
ytterste rommet er egnet for mindre
eiendeler, og det innerste rommet
passer for litt større gjenstander.
Den totale mengden bagasje må ikke
overstige 4 kg. Hvis passasjerene i
vognen veier nær den øvre grensen på
21 kg, må mengden bagasje reduseres
slik at total last ikke overskrider 43kg.
(fig.56.)

+
Maks.
4kg

= MAKS. 43 KG
55
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SIKKERHETSBÅND
Et sikkerhetsbånd er festet til rammen
på vognen like ved håndtaket. Når
vognen brukes som trillevogn skal
sikkerhetsbåndet være festet rundt
hånden til den som triller vognen.
(fig.57.)
Sikkerhetsbåndet er også nyttig når
vognen er foldet sammen. Båndet har
en ekstra løkke som kan plasseres
rundt rammen på motsatt side. Dra så
i den løse enden for å stramme til
rundt rammene. Dermed holdes
vognen sammenslått. Løsne båndet
ved å løfte på spennen. (fig.58)
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6. SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Se over vognen jevnlig og sjekk den for skader og slitasje. Vognen må holdes ren og vedlikeholdes godt for
at den skal være sikker å bruke. Dersom instruksjonene for service og vedlikehold ikke følges, kan vognen
svikte og forårsake skade på bruker og passasjerer.
RAMME OG METALLDELER
Sjekk vognen for bulker, skader eller sprekker. Vognen må ikke brukes hvis rammen eller andre
metalldeler er skadet på noen måte.
KOBLINGSDELER, TREKKSTAG OG STAG FOR TRILLEVOGNHJUL
Sjekk alle koblingsdeler, trekkstag og stag for trillevognhjul jevnlig og tilse at de ikke er skadet, bøyd eller
ødelagt. Avviserne må sjekkes jevnlig for å sikre at de er i god stand og er godt festet til rammen.
DEMPING OG BREMSER
Kontroller dempesylindrene for tegn på slitasje eller skade. Sjekk bremsene på begge sider.
TEKSTILER
Sjekk tekstilene for rifter og slitasje som risikerer å danne hull. Hvis tekstilen er skadet er det en risiko for
at barnet kan komme i kontakt med bevegelige deler.
Rengjør tekstilene med en myk klut dyppet i varmt vann og mild såpe.
HJUL
Rengjør hjulakslinger og nav jevnlig med en ren klut som ikke loer og et tyntflytende smøremiddel som
TF2 eller WD-40. Bruk aldri syrebaserte avfettingsmidler da dette kan føre til rust. Bruk aldri
rengjøringsmidler inni navet. Om det oppdages ujevnheter i hjulopphenget, kontakt et profesjonelt
sykkelverksted for smurning og eventuell reparasjon. Kontroller dekkene for slitasje og sprekker da dette
kan resultere i punktering.
OPPBEVARING
Oppbevar vognen på et tørt sted uten direkte sollys. Fortrinnsvis bør vognen heves opp fra bakken. Sørg
alltid for at vognen er tørr før lagring. Våte tekstiler er utsatt for muggvekst og bakterier.
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