
SNABBGUIDE PARCYKEL FUN2GO MED EL-ASSISTANS 
 
Kontroll av elsystem och cykel 
 
1. Koppla bort laddaren om den fortfarande är ansluten och kontrollera att laddaren lyser grönt för 

fulladdat batteri. 
2. När cykeln använts, skall den sättas på laddning av den som återlämnar den, så att den alltid 

har tillräckligt med laddning för nästa användare. 
3. Skall cykeln användas igen, direkt efter den varit i bruk, kontrollera att det finns tillräckligt med 

laddning i batteriet genom att trycka in indikeringsknappen på batteriet eller koppla upp cykelns 
mobil app och se hur många % laddning det finns kvar. 

4. Kontrollera med jämna mellanrum att däcken är felfria och har tillräckligt med lufttryck 
5. Justera sätet framåt eller bakåt genom att dra spaken framtill på sätet uppåt och skjuta sätet, 

så att du sitter bra för att nå pedalerna 
6. Slå på elsystemet genom att trycka på startknappen nederst på displayen. Startar inte 

systemet kan det gått in i sov läge, koppla då till laddaren eller tryck in indikeringsknappen på 
batteriet för att väcka systemet. Sov läge startar då cykeln inte använts under en tid för att 
spara ström. 

 
 
Påstigning av passagerare 
 
7. Kontrollera att parkeringsbromsen på styrstången är i bromsläge innan påstigningen påbörjas. 
8. Vrid ut passagerarsätet genom att dra spaken i ytterkanten av sätet bakåt, samt fäll upp 

armstöden.  
9. Förbered pedalernas fotfästen så att spännremmarna är i ytterläge (det sparar tid att inte ta 

loss remmarna helt från spännet) och lås pedalerna i ett läge där det är enkelt att trä fötterna 
under remmarna. Passagerarens pedaler låses genom att ställa växelväljaren i läge 3.  

10. Är passageraren rullstolsbunden, ställ rullstolen parallellt med cykeln strax bakom 
passagerarsätet så att passageraren kan resas upp och bara vridas 90° för att hamna perfekt 
på cykeln. 

11. Sätt fast säkerhetsbältet, fäll ner armstöden och vrid tillbaka passagerarsätet i färdriktningen. 
12. Justera passagerarsätet framåt eller bakåt genom att dra den främre spaken uppåt och skjuta 

sätet, så att ben längden passar passageraren. Placera passagerarens fötter i pedalernas 
fotfästen, börja med den inre foten och drag åt remmarna. 

13. Finns utfällbar fotplatta monterad, kan detta användas istället för pedalerna. 
 
Färd 
 
14. Kontrollera att växellägesgivaren för passageraren som sitter på höger sida på stången under 

styret är inställd på önskat läge: 1= passagerarpedalerna är helt urkopplade, 2=passageraren 
kan cykla med men också göra uppehåll, 3=Passagerarpedalerna följer med i cyklandet.  

15. När läge 3 används bör du vara uppmärksam på vad passageraren orkar och hur snabbt du 
kan cykla. Läge 3 är i första hand avsett för att ge personer med låg rörlighet i benen, bättre 
rörlighet och ökad blodcirkulation. 

16. Placera dig i sätet, starta elsystemet i läge 1, håll inne ett bromshandtag och släpp 
parkeringsbromsen. 

17. Påbörja färden genom att släppa bromshandtaget och börja cykla. Vill du ha hjälp i starten, håll 
inne den översta knappen på displayen. Cykeln åker då framåt utan pedalhjälp upp till 5km/t. 

18. Vill du backa cykeln, trampar du pedalerna i snabb takt baklänges, så backar cykelns elmotor. 
19. Under turen kan du sedan välja fartläge 1 – 3 på displayen, samt pedalväxelläge 1 – 8 genom 

att vrida växelväljaren vid höger handtag på styret. 
 
När cykeln parkeras skall parkeringsbromsen vara tillslagen. Vill du låsa sitter låset vid framhjulet. 
 
Vid avslutad tur skall cykeln sättas på laddning 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Vid eventuella problem kontakta den cykelverkstad ni normalt anlitar eller oss på  
MGB StarBridge AB genom att SMS:a till: 070-880 15 75 alt. maila till: info@mgbstarbridge.se 


