MOMO driewieler
De aangepaste driewielfiets

Gebruiksaanwijzing

Geachte cliënte, geachte cliënt,
Wij willen u hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de aanschaf
van ons product.
Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van
het product aandachtig door te lezen en deze in acht te nemen. Gelieve er rekening
mee te houden dat instructies en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing
afhankelijk van de uitrusting van uw product kunnen afwijken.
Technische wijzigingen behouden wij ons voor.
Belangrijke informatie!
Zorg ervoor, dat deze gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

Uw Schuchmann team
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1. Voorbereiding van de driewieler voor het gebruik
1.1 Uitlevering
Gelieve het product bij ontvangst op volledigheid en onjuistheden te controleren
en let op eventuele transportschade.
Controleer het product in aanwezigheid van de bezorger
Mocht er sprake zijn van transportschade, inventariseer deze dan (vaststelling van
de gebreken) in aanwezigheid van de bezorger. Stuur een schriftelijke reclamatie
naar de verantwoordelijke dealer.
1.2 Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik
Het correcte gebruik van de driewieler vergt een nauwgezette en zorgvuldige instructie of instructie van de begeleidende persoon. Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van de driewieler aandachtig door
te lezen en deze in acht te nemen.
Stoffering kan door zonlicht ontoelaatbaar verhit raken. Dek deze plaatsen af of
bescherm het apparaat tegen zonlicht.
1.3 Veilig verwijderen
Voor het behoud en ter bescherming van het milieu, het voorkomen van milieuverontreiniging, en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u de verwijderingsinstructies of verwij-deringsinstructies in de punten 1.3.1 en 1.3.2 in acht
te nemen.
1.3.1 Verpakking
De verpakking van het product dient voor een eventueel later noodzakelijk transport bewaard te worden. Wanneer u het product voor reparatie of in geval van een
garantieclaim naar ons terug moet sturen, dan graag, indien mogelijk, de originele
doos gebruiken, zodat het product optimaal verpakt is.
Breng de verpakkingsmaterialen per soort naar de recycling. Laat de verpakkingsmaterialen niet zonder toezicht, omdat zij mogelijk een bron van gevaar vormen.
1.3.2 Product
Voer de voor het product gebruikte grondstoffen naar hun aard af voor recycling
(zie materiaalinformatie onder punt 2.1).
1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing
Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat deze in geval van een
mogelijk hergebruik bij het product blijft.
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2. Productbeschrijving
2.1 Algemene informatie
Alle basisframes zijn van aluminium vervaardigd, corrosievrij en gepoedercoat. Alle
andere gebruikte materialen zijn beschermd tegen corrosie, door gebruik te maken
van roestvrij staal, aluminium of kunststof.
Alle belangrijke onderdelen zoals zadel, stuur en ook de pedalen kunnen individueel aan de behoeften van de gebruiker worden aangepast. Kinderen en jongeren
kunnen met behulp van speciaal toebehoren bijvoorbeeld voor het bovenlichaam of
voor het onderbeen of de voeten, worden vastgezet.
De driewielers beschikken meestal over een remnaaf/terugtraprem aan het achterwiel (met uitzondering van een doortrapper) en een van luchtdruk onafhankelijke
parkeerrem aan het voorwiel.
2.2 Handling en transport
De MOMO driewieler is niet bedoeld om te worden gedragen, omdat hij van wielen
is voorzien. Mocht het dragen vanwege hindernissen niet vermeden kunnen worden, dan dient u zich ervan te vergewissen dat alle bewegende delen vastgezet
zijn.
Ga vervolgens met zijn tweeën naast de driewieler staan en pak deze links en
rechts aan het frame vast en draag hem naar de gewenste plaats. Voor het transporteren van de driewieler, stelt u alle instellingen op de meest compacte maat in
(zadelhoogte, stuurhoogte en toebehoren demonteren, etc.).
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2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften
Indicaties
De MOMO driewieler is geschikt voor kinderen en jongeren met neuromusculaire
aandoeningen (zoals hersenverlamming, spierdystrofie) die door handicaps geen
gebruik kunnen maken van gewone fietsen of voertuigen, zelfs niet wanneer die
voorzien zijn van in de reguliere handel verkrijgbare steunwielen. Hij maakt zelfstandig voortbewegen mogelijk, biedt ondersteuning bij fysiotherapeutische behandelingen en traint ook de ondersteunende en evenwichtsreacties evenals de
bewegingscoördinaties.
Contra-indicaties
Over het algemeen dient de indicatie van het fietsen medisch-orthopedisch begeleid te worden. Daarom dient in dit verband voor de zorg helder te zijn of er contraindicaties bestaan ten aanzien van de patiënt. Over het algemeen is elke soort pijn
een contra-indicatie.
Voor wegfietsen worden conform StVZO de volgende onderdelen voorgeschreven:
• Twee onafhankelijk van elkaar functionerende remmen
• Een bel met een heldere klank
• Koplamp, achterlicht met reflector, grote reflector, pedaalreflector, twee gele
spaakreflectoren of witte reflecterende ringen, en een reflector aan de voorzijde
in een goedgekeurde uitvoering.
• Een fietsaanhanger mag alleen bij fietsen met een stabiel frame en
stabiele vorkconstructie worden gebruikt. Ook solide remmen voor en achter zijn
van groot belang. De gebruiker moet er rekening mee houden, dat het
rijgedrag van een geladen aanhanger ten opzichte van dat van een enkele
fiets aanmerkelijk verschilt.
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2.4 Oneigenlijk gebruik / Waarschuwingsinstructies

LET OP!
•H
 et correct gebruik van het product vergt een nauwgezet en zorgvuldig
inwerken van de begeleidende behandelaar.
• Verbogen sturen en stuuraanbouwen dienen onmiddellijk te worden vervangen!
Wanneer dezen verder worden gebruikt of gericht kunnen ze breken.
• Het voertuig mag alleen op een vast en vlakke ondergrond worden gebruikt.
• Neem punt "Technische gegevens" van deze gebruiksaanwijzing in acht
voor het maximale gewicht van de gebruiker.
• Draag altijd doelmatige, lichte en opvallende kleding!
• Wees altijd klaar om te remmen, met name op aflopende en onoverzichtelijke
trajecten!
• Houd rekening met voetgangers en wandelaars!
• Hang geen lasten aan het stuur, die zijn van invloed op de rijveiligheid.
• Controleer regelmatig de bevestiging van de trappers,
pedalen en eventuele steunwielen
• Wij raden u, voor uw eigen veiligheid, aan om uw voertuig altijd met helm
te gebruiken. Let daarbij in het bijzonder op de kwaliteit van de helm. Deze dient
minimaal aan de wettelijke voorschriften of aanbevelingen te voldoen
(norm: EN 1078 of ANS)!
• Controleer vóór elke rit of remmen, verlichting en bel werken!
• Let op dat uw fiets aan de wettelijke vereisten voldoet!
• Fiets alleen in rijwaardige staat!
• Geen koptelefoon gebruiken zodat u waarschuwingsgeluiden kunt horen.
• Wanneer er een schuifstang is gemonteerd, mag deze alleen voor het begeleiden
van de fiets worden gebruikt. De schuifstang is NIET geschikt voor
verplaatsen, optillen of kantelen van de fiets!
• Bij natheid wordt de remweg van uw fiets langer. Let er daarom altijd op, uw
snelheid zo aan te passen, dat u te allen tijde kunt stoppen.
• De driewielers zijn in principe niet geschikt om een tweede persoon
mee te nemen. De gevolgen die voortvloeien uit een dergelijk niet beoogd gebruik
vallen niet binnen de verantwoordelijkheid van de fabrikant.
• Er mag maximaal 20 kg in de bagagemand.
• Bij het instellen van de driewieler bestaat kan op beknellingen of
beklemmingen van de ledematen.
• Gebruikers die problemen hebben met lezen, moeten zich de
gebruiksaanwijzing laten voorlezen, om de omgang met het product te begrijpen.
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2.5 Uitrusting basismodel
• Aluminium frame met extra lage
instap
• Velgenrem met aparte parkeerrem
• In de hoek verstelbare stuurpen
• Verlichtingssysteem conform StvZO
(24" - 26")

•S
 tuurdemper voor stabilisatie van de
richtingsstabiliteit
• Trommelrem in het voorwiel
(16" - 26")
• Spatbord bij alle wielen (geen spatbord achter bij 12")
• Mand

2.6 Productoverzicht
De onderstaande afbeelding toont u de benaming van de belangrijkste componenten, evenals de begrippen, die de lezer bij het lezen van de gebruiksaanwijzing
tegenkomt.

Bel

Dynamische rugsteun
Opnamebeugel
Dynamische bekkensteun
Zadel

Remhendel
Stuur
In de hoek verstelbare
stuurpen
Hendel voor parkeerrem
Stuurhoekbegrenzer

Mand

T-zadelsteun
Velgrem

Spatbord

Pedaal

Trommelrem
Aluminium frame met
extra lage instap

9

2.7 Overzicht uitrusting / accessoires
Art.nr.
37 01 001
37 02 001
37 03 001

Zadel
Standaard - zadel maat 1
Standaard - zadel maat 2
Standaard - zadel maat 3

Art.nr.

Zadel

37 01 024
37 02 024

Zadel

Breedte
achter

Breedte
15 cm
15 cm
18 cm

Lengte
21 cm
24 cm
26 cm

Breedte voor

Lengte

Gel - zadel maat 1

19 cm

4 cm

24 cm

Gel - zadel maat 2

24 cm

7 cm

27 cm

Art.nr.

Zadel

Breedte
achter

37 01 003

Zadelzitting met zitbeenputjes maat 1

20,5 cm

37 02 003

Zadelzitting met zitbeenputjes maat 2

4 cm

9,5 cm

14,5 cm

24 cm

4 cm

9,5 cm

14,5 cm

Breedte
midden

Breedte voor

Lengte

11 cm

6 cm

8 cm

25 cm

Zadel

37 00 010

Eenwielerzadel - bananenvorm
(staplengte stijgt met 2 cm)

Art.nr.

Zadel

37 00 023

Bromfiets - zadel
(staplengte stijgt met 2 cm)

Art.nr.
37 01 004
37 02 004
37 03 004
Art.nr.
37 01 005
37 02 005
37 03 005

Zadelsteun
Standaard zadelsteun maat 1 voor 12"
Standaard zadelsteun maat 2 voor 16"
Standaard zadelsteun maat 3 voor 20" - 26"
T-zadelsteun
T-zadelsteun maat 1 voor 12"
T-zadelsteun maat 2 voor 16" + 20"
T-zadelsteun maat 3 voor 24" + 26"

Breedte
achter
26 cm

Breedte voor Lengte achter
9,5 cm

12 cm

Totale lengte
25 cm

Zadelsteunen

Opnamebeugel

Bevestigingsssteun met houder
Bevestigingsssteun maat 1
Bevestigingsssteunel maat 2
Bevestigingsssteun maat 3
Bevestigingsssteun maat 4
Bevestigingsssteun op maat
Universele steun - voor gordel bij gebruik zonder pads
37 02 055
(breedte = 27,5 cm)
* max. hoogte: gemeten bij standaard zadel tot bovenkant rugsteun
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Totale lengte

Breedte
achter

Art.nr.

Art.nr.
37 01 007
37 02 007
37 03 007
37 04 007
37 09 007

Breedte voor Lengte achter

max. hoogte*
20 cm
30 cm
37 cm
53 cm
___ cm

Diepte
12 cm
12 cm
12 cm
12 cm
___ cm

Hoofdsteun

Art.nr.
37 01 029
37 02 029

Hoofdsteun
Hoofdsteun maat 1
Hoofdsteun maat 2

Art.nr.
37 01 011
37 02 011
37 03 011
37 04 011
Art.nr.

Klassiek stuur - zwart
Klassiek stuur voor 12"
Klassiek stuur voor 16"
Klassiek stuur voor 20"
Klassiek stuur voor 24" - 26"
Trekkingstuur

37 01 012

Trekkingstuur maat 1

37 02 012

Trekkingstuur maat 2

Art.nr.

Rond stuur

37 01 013

Breedte
20 cm
23 cm

Hoogte
15 cm
18 cm

Breedte

Breedte
47 cm
50 cm
58 cm
61 cm
Diepte

55 cm

17 cm

Stuur

58 cm

17 cm

Breedte

Diepte

Rond stuur maat 1

40 cm

17 cm

37 02 013

Rond stuur maat 2

43 cm

25 cm

Art.nr.

Multifunctioneel stuur - geschikt voor 20" - 26"

Breedte

Diepte

37 02 014

Multifunctioneel stuur

61,5 cm

16,5 cm

Art.nr.

Stuurbegrenzer - instelbaar tot aan richtingvastzetter

37 01 006

Stuurbegrenzer maat 1 voor 12"

37 03 006

Stuurbegrenzer maat 2 voor 16" - 26"

Art.nr.

Stuurverlenger

Lengte

37 01 022

Stuurverlenger maat 1 voor 12"

10 cm

37 02 022

Stuurverlenger maat 2 voor 16" - 26"

10 cm

Art.nr.

Voetschalen met
beensteun

37 01 018
37 02 018
37 03 018
37 04 018

Maat 1
Maat 2
Maat 3
Maat 4

Art.nr.

Voetschalen

37 01 017
37 02 017
37 03 017

Voetschalen maat 1
Voetschalen maat 2
Voetschalen maat 3

min.
breedte
voor

8,7 cm
9,5 cm
11,5 cm
11,5 cm

Voetschalen
max. breedte voor

min.
breedte
achter

max. breedte achter

Lengte

min. hoogte
beensteun

max. hoogte
beensteun

10,4 cm
12 cm
14 cm
14 cm

5,7 cm
6,7 cm
8,1 cm
8,1 cm

7,4 cm
9,2 cm
10,6 cm
10,6 cm

17,4 cm
20,1 cm
23,8 cm
23,8 cm

15 cm
18 cm
21 cm
28 cm

18,5 cm
22 cm
26 cm
36 cm

min.
breedte
voor

8,7 cm
9,5 cm
11,5 cm

max. breed- min. breed- max. breedte
te voor
te achter
achter

10,4 cm
12 cm
14 cm

5,7 cm
6,7 cm
8,1 cm

7,4 cm
9,2 cm
10,6 cm

Lengte

17,4 cm
20,1 cm
23,8 cm
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Voetschalen

Art.nr.

Voetschalen
met dynamische
beensteun

min.
breedte
voor

max. breedte voor

min.
breedte
achter

max. breedte achter

Lengte

min. hoogte
beensteun

max. hoogte
beensteun

37 01 035

Maat 1

8,7 cm

10,4 cm

5,7 cm

7,4 cm

17,4 cm

15 cm

18,5 cm

37 02 035

Maat 2

9,5 cm

12 cm

37 03 035

Maat 3

12 cm

15 cm

6,7 cm

9,2 cm

20,1 cm

18 cm

22 cm

8,8 cm

11,8 cm

24 cm

20,5 cm

25,5 cm

Art.nr.

Pedalen

37 00 013

Balanspedalen met wreefriem

Art.nr.

Pedalen

37 00 014

Voetpedalen met verstelbare wreefband

Art.nr.
37 01 008
37 02 008
37 03 008
Art.nr.
37 01 025
37 02 025
37 03 025

Dynamische rugsteun - gevoerd met gordel en houder
Dynamische rugsteun maat 1
Dynamische rugsteun maat 2
Dynamische rugsteun maat 3
In de breedte verstelbare rugsteun - gevoerd, incl. houder
In de breedte verstelbare rugsteun maat 1
In de breedte verstelbare rugsteun maat 2
In de breedte verstelbare rugsteun maat 3

Art.nr.
37 01 009
37 02 009
37 03 009
Art.nr.
37 01 026
37 02 026
37 03 026

Dynamische bekkengeleidingssteun - gevoerd met gordel en houder
Dynamische rugsteun met riem maat 1
Dynamische rugsteun met riem maat 2
Dynamische rugsteun met riem maat 3
Rugsteun in breedte verstelbaar
Rugsteun in breedte verstelbaar maat 1
Rugsteun in breedte verstelbaar maat 2
Rugsteun in breedte verstelbaar maat 3

Pedalen

Diepte
13 cm
Breedte

Rugsteunen

Bekkensteun

12 cm

Breedte
20 - 30 cm
25 - 35 cm
30 - 40 cm
Breedte
20 - 28 cm
25 - 33 cm
30 - 36 cm

Breedte
20 - 30 cm
25 - 35 cm
30 - 40 cm
Breedte
20 - 28 cm
25 - 33 cm
30 - 36 cm

Fixaties

Breedte
voor
8,5 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Lengte
18,5 cm
25,5 cm
30,5 cm
Totale
hoogte
28 cm
30 cm
35 cm

Art.nr.

Handfixatie - voor alle sturen

37 00 054
37 01 054
37 02 054
37 03 054
Art.nr.
37 01 050
37 02 050
37 03 050

Handfixatie maat 0
Handfixatie maat 1
Handfixatie maat 2
Handfixatie maat 3
Borstgordel - voor de in breedte verstelbare rugsteun
Breedte
Borstgordel maat 1
5 cm
Borstgordel maat 2
6,5 cm
Borstgordel maat 3
7 cm
Fixatievest - voor de in breedte verstel- Breedte
Totale
Hoogte
bare rugsteun
binnen
breedte
zijkant
Fixatievest maat 1
8 cm
25 cm
10 cm
Fixatievest maat 2
9 cm
30 cm
12 cm
Fixatievest maat 3
12 cm
34 cm
16 cm
Zitbroek T-vorm - voor de in breedte ver- Breedte
Breedte
Lengte
Totale lengte
stelbare bekkensteun
Zitvak
voor
Zitvak
Zitbroek T-vorm maat 1
24 cm
23 cm
15 cm
32 cm
Zitbroek T-vorm maat 2
26 cm
26 cm
17 cm
34 cm
Zitbroek T-vorm maat 3
28 cm
28 cm
19 cm
38 cm
4-punts bekkengordel - voor de
Breedte
Breedte
Lengte
Lengte
in breedte verstelbare bekkensteun
Buitendeel Middendeel Buitendeel Middendeel
4-punts bekkengordel maat 1
7 cm
7 cm
12 cm
12 cm
4-punts bekkengordel maat 2
9 cm
8,5 cm
13 cm
14 cm
4-punts bekkengordel maat 3
11,5 cm
11 cm
15 cm
16 cm

Art.nr.
37 01 051
37 02 051
37 03 051
Art.nr.
37 01 052
37 02 052
37 03 052
Art.nr.
37 01 053
37 02 053
37 03 053

Stuurinrichtingen

Art.nr.

Duwstang in hoogte verstelbaar en afneembaar, met geïntegreerde beveiliging tegen
verdraaiing

37 00 011

Duwstang

Art.nr.

Parkeerrem voor begeleidende persoon - alleen te gebruiken in combinatie met Duwstang

37 00 012

Parkeerrem voor begeleidende persoon

Art.nr.
37 01 010
37 02 010
37 03 010
37 04 010
37 05 010

Stuurondersteuning voor begeleidende persoon - met draairichting stang, incl. stuurlimietbegrenzer (alleen te gebruiken in combinatie met Duwstang)
Stuurondersteuning voor begeleidende persoon voor 12"
Stuurondersteuning voor begeleidende persoon voor 16"
Stuurondersteuning voor begeleidende persoon voor 20"
Stuurondersteuning voor begeleidende persoon voor 24"
Stuurondersteuning voor begeleidende persoon voor 26"
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Elektrische aandrijving
Art.nr.

BionX - Opstart ondersteuning

voor

37 02 080
37 03 080
37 04 080
37 05 080

Met deze configuratie ondervindt de bestuurder bij een lichte druk op het pedaal en minimale opstartinspanningen rechtstreekse ondersteuning door de motor tot 3 km/uur, die dan oploopt tot een
ondersteuning tijdens het rijden tot 6 km/uur. Hogere snelheden zijn in deze configuratie alleen met
behulp van spierkracht mogelijk.

Art.nr.

BionX - Opstart Plus ondersteuning

16“
20“
24“
26“
voor

37 02 081
37 03 081
37 04 081
37 05 081

Met deze configuratie ondervindt de bestuurder bij een lichte druk op het pedaal en minimale opstartinspanningen rechtstreekse ondersteuning door de motor tot 4/6 km/uur bij 16" + 20", en tot 8
km/uur bij 24" + 26", die dan oploopt tot een ondersteuning tijdens het rijden tot 10 km/uur. Hogere
snelheden zijn in deze configuratie alleen met behulp van spierkracht mogelijk.

Art.nr.

BionX - Volledige trap ondersteuning

37 02 082 Met deze configuratie ondervindt de bestuurder bij een lichte druk op het pedaal en minimale opst37 03 082 artinspanningen rechtstreekse ondersteuning door de motor tot 4/6 km/uur bij 16" + 20", en tot 10
km/uur bij 24" + 26", die dan oploopt tot een ondersteuning tijdens het rijden tot 10/12,5 km/uur bij
37 04 082 16" + 20", en tot 17,5 km/uur bij 24" + 26". Hogere snelheden zijn in deze configuratie alleen met
37 05 082 behulp van spierkracht mogelijk.

16“

Art.nr.

voor

Heinzmann - Passieve aandrijving

20“
24“
26“

37 02 032 Bij dit type aandrijving maken wij gebruik van hardware van de fabrikant Heinzmann, deze bestaat uit
een draaigreep, een bewegingssensor, een 250 Watt voorwielnaafmotor en een lithium-ionenaccu.
37 03 032 De draaigreep wordt achter op de mand gemonteerd en kan op die manier worden bediend door
de begeleidende persoon. Het ondersteunende motorvermogen kan door middel van de draaigreep
37 04 032 vooraf zeer nauwkeurig worden ingesteld en de gebruiker ondervindt de ondersteuing zodra hij/zij
zelfstandig begint te trappen. De maximaal ondersteunde snelheid bedraagt 6 km/uur bij 16", 6,9
37 05 032 km/uur bij 20", 16,9 km/uur bij 24", en 18,4 km/uur bij 26".

16“

Art.nr.

voor

Heinzmann - Actieve aandrijving met draaigreep

20“
24“
26“

37 02 019 Bij dit type aandrijving maken wij gebruik van hardware van de fabrikant Heinzmann, deze bestaat uit een draaigreep, een bewegingssensor, een 250 Watt voorwielnaafmotor en een lithium37 03 019 ionenaccu. De draaigreep wordt aan het stuur gemonteerd. Met behulp van de draaigreep kan de
gebruiker, puur motor-aangedreven opstarten tot een snelheid van ca. 3,5 km/uur bij 16" + 20", en
37 04 019 ca. 6 km/uur bij 24" + 26". Zodra de gebruiker begint te trappen breidt de ondersteuning zich uit. De
maximaal ondersteunde snelheid bedraagt dan 6 km/uur bij 16", 6,9 km/uur bij 20", 16,9 km/uur bij
37 05 019 24", en 18,4 km/uur bij 26".

16“

Art.nr.

voor

Ansmann - Actieve aandrijving met drukknop en display

37 02 033 Bij dit type aandrijving maken wij gebruik van hardware van de fabrikant Ansmann, deze bestaat uit een
display met drukknop, een bewegingssensor, een 250 Watt voorwielnaafmotor en een lithium-ionen37 03 033 accu. Het display wordt aan het stuur gemonteerd. Met behulp van een knop kan de gebruiker, puur motor-aangedreven opstarten tot een snelheid van ca. 3,5 km/uur bij 16" + 20", en ca. 6 km/uur bij 24" + 26".
37 04 033 Zodra de gebruiker begint te trappen breidt de ondersteuning zich uit. De snelheidsbereiken zijn net
als bij een cruise control in vier fasen onderverdeeld, te weten maximaal 9,5 km/uur bij 16", 11 km/
37 05 033 uur bij 20", 21 km/uur bij 24"en 25 km/uur bij 26".
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16“
20“
24“
26“
voor

20“
24“
26“

16“
20“
24“
26“

Verlichtingssysteem

Art.nr.

Verlichtingssysteem

37 03 021

Upgrade van een verlichtingssysteem voor 12" met dynamo en reflectoren conform StVZO

37 02 021

Upgrade van een verlichtingssysteem voor 16" + 20" met dynamo en reflectoren conform StVZO

37 01 021

Upgrade van een verlichtingssysteem voor 16" + 20" met naafdynamo en reflectoren conform
StVZO

37 04 021

Verlichtingssysteem met naafdynamo voor 24" + 26"

Draagarm voor de as

Art.nr.
37 03 023 Afneembare draagarm voor as - niet mogelijk bij schakelaandrijving
37 04 023
37 05 023

Art.nr.
38 01 019
38 03 019
38 05 019

Mand
Mand voor 12“ + 16“
Mand voor 20“ + 24“
Mand voor 26“

Art.nr.
37 01 028
37 02 028
37 01 031

Stuurrem

37 02 031

voor
20“
24“
26“

Mand

Stuurrem

Rond stuur met remhendelring
Rond stuur met remfunctie
De bediening van de remfunctie gaat door middel van het
naar beneden drukken van het ronde stuur

voor
Maat 1
Maat 2
Maat 1
Maat 2
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2.8 Aandrijfmogelijkheden
De MOMO driewieler kan van de volgende aandrijvingen worden voorzien:
Vast tandwiel
Het vaste tandwiel ondersteunt bij actief trappen
de gebruiker bij het overwinnen van het "dode"-/
toppunt van de krukas. Bij een passieve gebruiker of gebrui-ker zorgt hij voor een continu
meetrappen, bovendien maakt hij voor- en achteruitrijden mogelijk.
Omschakelen vast tandwiel naar vrijloopnaaf
Naast de functies van het vaste tandwiel kan hier de aandrijving worden ontkoppeld en op die manier het passieve meetrappen voor bijvoorbeeld overgangsroutes
worden onderbroken.
Vrijloopremnaaf (met terugtraprem)
Bij de vrijloopremnaaf kan de trapbeweging van de gebruiker willekeurig worden
onderbroken en weer worden hervat. Hierbij kan geremd worden door terug te
trappen.
Extra lichte overbrenging
Voor alle hierboven genoemde types aandrijving kan voor een extra lichte overbrenging worden gekozen. Daarbij zorgt een groter tandwiel op de achteras voor
een betere krachtoverbrenging zodat het opstarten voor de gebruiker gemakkelijker of gemakke-lijker wordt.
Switch-mogelijkheid
tussen
doortrapper,
vrijloopnaaf en 7 versnellingen vrijloopnaaf met
achteruitrijden
A
Bij deze optie worden de functies van bovengenoemde aandrijvingen gecombineerd. Hier kan met
behulp van de omschakelhendel (A) worden gekozen uit vast tandwiel, vrijloopnaaf en de 7 versnellingen vrijloopnaaf met achteruitrijoptie. Trek
daarvoor de hendel (A) uit de uitsparing en laat hem op de gewenste plek zakken, om
tussen de verschillende aandrijfvarianten te kiezen.
In de linker uitsparing wordt het vaste tandwiel, in de middelste uitsparing de vrijloopnaaf en in de rechter uitsparing de 7 versnellingen vrijloopnaaf met achteruitrijoptie
geactiveerd.
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3- of 7-traps vrijloopnaaf (met terugtraprem)
Bij de 3- of 7-traps vrijloopremnaaf kan de trapbeweging van de gebruiker willekeurig worden onderbroken en weer worden hervat. Door terug te trappen kan er
worden geremd. De gemakkelijk bedienbare 3- of 7-traps naafschakeling maakt
het schakelen in stand mogelijk. Het schakelen gebeurt door middel van een draaigreepschakelaar aan het stuur.
3- of 7-traps vrijloopnaaf (zonder terugtraprem)
Bij de 3- of 7-traps vrijloopnaaf kan de trapbeweging van de gebruiker willekeurig
worden onderbroken en weer worden hervat. Daarnaast kan de gebruiker de pedalen voor het wegrijden met behulp van de vrijloop in de voor hem/haar beste stand
brengen. De gemakkelijk bedienbare 3- of 7-traps naafschakeling is geschikt voor
elk terrein en maakt het schakelen in stand mogelijk. Het schakelen gebeurt door
middel van een draaigreepschakelaar aan het stuur.
De 3- of 7-traps vrijloopnaaf (zonder terugtraprem) is bij e-bikes niet
mogelijk!
3- of 7-traps vrijloopremnaaf met achteruitrijoptie
Bij de 3- of 7-traps vrijloopremnaaf kan de trapbeweging van de gebruiker willekeurig worden onderbroken en weer worden hervat. Daarnaast heeft de gebruiker hierbij een achteruitrijoptie ter beschikking. De gemakkelijk bedienbare 3- of 7-traps
naafschakeling maakt het schakelen in stand mogelijk. Het schakelen gebeurt door
middel van een draaigreepschakelaar aan het stuur.
7-traps vrijloopremnaaf met rollerrem (zonder terugtraprem)
Bij de 7-traps vrijloopnaaf met rollerrem kan de voorwaartse trapbeweging
wil-lekeurig of wille-keurig worden onderbroken en bij verder voorwaarts rijden worden omgezet in achterwaarts trappen. De gemakkelijk bedienbare 7-traps naafschakeling is geschikt voor elk terrein en maakt het schakelen in stand mogelijk.
Het schakelen gebeurt door middel van een draaigreepschakelaar aan het stuur.
2.9 De eerste rijpogingen
Gelieve er rekening mee te houden dat er voor de eerste zelfstandige rit met de
driewieler eerst met een toezichthoudende persoon geoefend dient te worden, met
name op het bochtenwerk, omdat daarin de grootste kans op ongelukken schuilt.
Bochten moeten altijd zo langzaam mogelijk worden genomen. Houd er ook rekening mee, dat het breedste gedeelte van de driewieler zich achter bevindt. Oefen
daarom op passende hindernissen, zodat de breedte van de driewieler beter kan
worden ingeschat.
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3. Instellingen

Instellingen en afstellingen van het product mogen alleen maar worden uitgevoerd
door mensen die een passende instructie hebben gekregen van een van een adviseur. Daarbij dient erop gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden,
zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.
D
3.1 Voorinstellingen
De MOMO driewieler wordt compleet gemonteerd
geleverd. Voor het eerste gebruik moet echter de
volgende voorinstelling worden uitgevoerd.
A
3.1.1 Instellen van het stuur
U vindt onze leveringomvang voor sturen op pagina 11 van deze gebruiksaanwijzing.
Stuurhoogte
Voor het instellen van de stuurhoogte verwijdert u
de beschermkap van inbusschroef (A), draait de
inbusschroef (A) los en stelt de stuurpen (B) op
de gewenste hoogte in. Door een licht tikje met
de hamer op de kop van de inbusmoer (E) raakt
de stuurpen in de vorkschacht los. Daarna draait
u de inbusschroef weer aan.

D

E

C

B

Let erop dat de markering van de
minimale insteekdiepte (C) aan de
F
stuurpen in de vorkschacht zit en dus
niet zichtbaar is.
Stuurpositie
Voor het instellen van de stuurpositie draait u klemschroef (D) los, brent het stuur in
de gewenste positie en draait u vervolgens klemschroef (D) weer vast.
Om de hoek van de stuurpen te veranderen, draait u klemschroef (F) los. De instelling van het stuur af fabriek is 20°. Zo kunt u de afstand tussen zadel en stuur
veranderen en de gewenste greephoogte instellen. Daarna draait u alle schroeven
weer vast.
Schroef na iedere instelling alle schroefverbindingen weer vast!
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De remkabels moeten na het afstellen van het stuur weer spanningsvrij worden aangebracht. Verleng de remkabels eventueel!

3.1.2 Instellen van het zadel
U vindt onze selectie zadelvormen op pagina 10
van deze gebruiksaanwijzing.
Zadelhoogte
C
De hoogte van het zadel kan door het in- en uitschuiven van de zadelsteun in de zadelbuis van
B
het frame worden ingesteld. Maak hiervoor de
klem (B) los en breng het zadel op de gewenste
A
hoogte. Lijn het zadel uit en draai de klem (B)
weer zo vast, dat de zadelsteun niet meer verdraait. De zadelhoogte dient vooraf aan de hand van de binnenbeenlengte te worden ingesteld. Hierbij dient rekening te worden gehouden met eventuele contracturen van de knie. De zadelhoogte wordt gecontroleerd wanneer de gebruiker op
het zadel zit. Het been mag niet helemaal 0° gestrekt zijn. In de hoogste stand van
het pedaal mag de buiging van de knie niet boven de 90° liggen. Wanneer deze instelling van de zadelhoogte niet kan worden gerealiseerd, bestaat de mogelijkheid
om door middel van pedaalinkortingen verdere instellingen uit te voeren (zie punt
4.9 - 4.11).
Zadel horizontaal instellen
Elk zadel (behalve het eenwielerzadel) kan minimaal horizontaal worden versteld. Daartoe draait
u de moeren (D) met een sleutel 13 los en schuift
u de zadelklemmen (C) op de zadelschoor naar
voren of naar achteren.

D

Zadel met T-zadelsteun horizontaal instellen
Voor het controleren van de horizontale zadelpositie draait u de trapper horizontaal naar voren
en plaatst u (op het zadel zittend) de voet op het
pedaal. Wanneer het onderbeen verticaal staat,
is de stand van het zadel juist.
Anders draait u met een sleutel 13 de beide moeren (D) onder het zadel los en verschuift het zadel
dienovereenkomstig naar achteren of voren.
De zadelsteun mag bij het verstellen niet verder dan de respectieve
markering worden uitgetrokken omdat in dat geval klemmen niet
voldoende kan worden gegarandeerd. De markeringen zijn deels
verschillend ontworpen.
Schroef na iedere instelling alle schroefverbindingen weer vast!
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3.2 Remmen
Voor de MOMO-driewieler zijn verschillende remmen beschikbaar, afhankelijk van
de individuele behoeften van de gebruiker.
3.2.1 Parkeerrem
De parkeerrem ondersteunt de gebruiker bij het
op- en afstappen en beveiligt de driewieler tegen
onbedoeld wegrollen.
Voor het activeren van de parkeerrem drukt u de
hendel (A) aan de stuurpen (B) omlaag. Voor het
vrijgeven van de parkeerrem drukt u de hendel
weer omhoog.

B

A

Zorg er altijd voor dat de functie en afstelling van de rem of de remblokken worden vermeld (zie hieronder).
Instelling van de parkeerrem of remblokken
Zorg ervoor dat de remfunctie wanneer de parkeerremhendel wordt bediend, onmiddellijk begint, hierbij rekening houdende met de noodzakelijke speling.
Door het "zetten" van de remkabel en de natuurlijke slijtage van de remblokken, is het noodzakelijk om de rem na enige tijd af te stellen of om de
remblokken te vervangen.

C
E
D

De opening tussen velg en remvoering mag in ieder geval niet groter zijn dan 1,5
mm. Draai hiertoe klemschroef (C) los en druk de remblokken met de hand samen,
trek de bowdenkabel strak en draai vervolgens de klemschroef weer vast. Wanneer
de remblokken niet exact uitgelijnd zijn met de velgrand (D), moet u de instelling
corrigeren. Om de uitlijning van de remblokken aan te passen, draait u schroeven
(E) los.
Deze handeling dient u bij twijfel uit te laten voeren door uw dealer.
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Voer na elke instelling van de Velgrem een remproef uit. Voor vervanging mogen alleen identieke remblokken worden gebruikt. Let
op naam of merkteken van fabrikant en type-aanduiding. Nieuwe
remblokken bereiken pas na meerdere malen gebruik hun remmende
werking.

3.2.2 Rond stuur met remhendelring
Het remmen bij het ronde stuur met remhendelring gaat door het zacht omlaag drukken van de
ring (A) en is daarom geschikt voor kinderen en
jongeren met beperkte kracht in armen en handen, die tegelijkertijd het ronde stuur als steunpunt nodig hebben. De remhendelring is aan de
velgenrem gekoppeld.

A

3.2.3 Rond stuur met remfunctie
Het activeren van de remfunctie gaat door middel
van het eenvoudig omlaag drukken van het ronde stuur (B). Het ronde stuur met remfunctie is
geschikt voor kinderen en jongeren met beperkte
kracht in armen en handen.

B

3.2.4 Trommelrem in het voorwiel
De remhendel voor de bediening van de trommelrem bevindt zich aan de rechterkant van het
stuur.
Gebruik tijdens het rijden, indien aanwezig, de
trommelrem van het voorwiel altijd in combinatie
met de terugtraprem.
De remmende werking kan na veelvuldig gebruik te wensen overlaten,
zorg er daarom voor dat u de remkabel van de rem regelmatig afstelt,
waneer u verlies van remkracht merkt (zie punt 3.2.1)
3.2.5 Terugtraprem
De terugtraprem wordt bediend door een achterwaartse pedaalbeweging. De aandrijfmogelijkheden van de vrijloopremnaaf en de 3- of 7-traps vrijloopnaaf zijn voorzien van een terugtraprem.
De terugtraprem fungeert alleen bij een correct zittende ketting!
Wanneer de ketting eraf is gelopen, kan er niet met de terugtraprem
worden geremd!
Bij krachtig remmen kan het achterwiel blokkeren.
Kans op vallen!
Maak bij lange afdalingen beslist gebruik van terugtraprem en één van
de voorwielremmen, om oververhitting van de achterwielnaaf te voorkomen. Dit kan tot slecht functioneren van de rem leiden!
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3.3 Banden en binnenbanden
De banden van de driewieler moeten steeds
voldoende zijn opgepompt anders kunnen de
banden doorslaan en de velgen beschadigd raken of wordt het rijgedrag negatief beïnvloed.
De optimale bandenspanning bedraagt 2,5 - 3,5
bar. Wanneer het loopvlak bij krachtige druk met de duimen een heel klein beetje
meegeeft, is de bandenspanning correct. Voor precieze waarden gebruikt u een
manometer!
Controleer alle banden regelmatig en vervang ze onmiddellijk bij beschadigingen of slijtage!
3.4 Ketting en kettingonderhoud
Aandrijfkettingen moeten regelmatig worden onB
derhouden. Dat is met name na ritten in de regen
gewenst. Als onderhoud moet de ketting met een
commerciële kettingolie worden gesmeerd. Door
de door gebruik bepaalde uitzetting van de ketting moet de kettingspanning regelmatig worden
gecontroleerd. U controleert de kettingspanning
door te testen of de ketting van de driewieler
maximaal 10 - 15 mm naar boven en beneden
A
kan worden ingedrukt. Voor het spannen van de
A
ketting bij de aandrijving moeten de moeren (A)
van de naaf los worden gedraaid en dient de naaf gelijkmatig naar achteren te
worden getrokken. Als tweede stap moet de hoofdketting door het verschuiven van
de kettingspanrol (B) worden ingesteld. Deze handeling dient u bij twijfel uit te laten
voeren door uw dealer!
Schroef na iedere instelling alle schroefverbindingen weer vast!
Een verkeerd gespannen ketting kan tot verhoogde slijtage leiden!
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3.5 Verlichtingsysteem/dynamo
Banddynamo: Het verlichtingssysteem wordt
door druk op schakelaar (C) van de banddynamo
geactiveerd. De wals van de dynamo komt daarmee automatisch tegen de flank van de band te
zitten.
Naafdynamo: De naafdynamo is automatisch
geïntegreerd in het wiel en wordt met behulp van
schakelaar (D) op de koplamp ingeschakeld.

C

D

4. Toebehoren
A

4.1 Dynamische rug- en bekkengeleidingssteunen
Alle rug- en bekkengeleidingssteunen kunnen alleen in combinatie met een opnamebeugel (zie
punt 4.7) worden gebruikt.
Voor instelling van de diepte van de opnamebeugel van de steun draait u de schroeven (A)
rechts en links op de houder onder het zadel los
en brengt u vervolgens de opnamebeugel in de
juiste positie.
Na het losdraaien van schroef (B) op de houder
kan de hoek van de opnamebeugel worden ingesteld.
Na het losdraaien van schroef (C) op de betreffende houder kan de hoogte van de steun worden
ingesteld.
4.1.1 In de breedte verstelbare rug- en bekkengeleidingssteunen
Zie punt 4.1 voor instelling van hoogte, hoek en
diepte van de rug- en bekkengeleidingssteunen.
De in breedte verstelbare rug- en bekkengeleidingssteunen kunnen in de breedte worden versteld. Draai hiervoor schroeven (D) aan de achterzije van de rug- of bekkengeleidingssteunen
los en breng dezen in de gewenste positie.

B

C

D

D

D

D

4.2 Hoofdsteun
De hoofdsteun kan alleen in combinatie met een
opnamebeugel worden gebruikt (zie punt 4.7) en
is in de hoogte verstelbaar.
Voor het instellen van de hoogte draait u schroef
(E) los en brengt de hoofdsteun in de gewenste
positie.
Schroef na iedere instelling alle
schroefverbindingen weer vast!

E
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4.3 Duwstang
De duwstang is in de hoogte verstelbaar en voorA
zien van een geïntegreerde beveiliging tegen
verdraaiing. Bovendien kan ze gedemonteerd
worden.
B
Voor het instellen van de hoogte draait u klem
(A) los en brengt de schuifgreep op de gewenste
hoogte. Om de complete duwstang te verwijderen, draait u klem (B) los. Zorg er bij het plaatsen
voor, dat de duwstang tot aan de aanslag in de schuifgreepopname wordt geschoven en niet kan verdraaien.
Gebruik de duwstang alleen voor het geleiden van de driewieler! De duwstang is NIET geschikt voor verplaatsen,
optillen of kantelen van de driewieler!
4.4 Parkeerrem voor begeleidende persoon
De parkeerrem voor begeleidende personen
(alleen in combinatie met de schuifstang te geD
bruiken) beveiligt de driewieler tegen ongewild
wegrollen.
C
De werking van de hendel is gelijk aan een gewone remhendel. Daarom kan de parkeerrem ook
als normale rem worden gebruikt. Wanneer de
rem echter geblokkeerd moet worden, dient bij
aangetrokken remhendel (C) de klauw (D) in de houder worden gedrukt. Door de
remhendel (C) aan te trekken geeft u de blokkeerrem vrij.
Zorg er altijd voor dat de functie en afstelling van de rem of de remblokken worden vermeld (zie punt 3.2.1).
4.5 Stuurondersteuning voor begeleidende
persoon
De stuurondersteuning voor de begeleidende
persoon (met draairichting stang, incl. stuurlimietbegrenzer) biedt de toezichthoudende persoon de mogelijkheid de rijrichting van de driewieler mee te bepalen zonder de trapbeweging
van het kind door het verdraaien van het voorwiel
te onderbreken.
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Door de stuurondersteuning wordt bij
de MOMO van 12" de bodemvrijheid
onder de achteras tot ca. 6 cm verlaagd.

4.6 Stuurbegrenzer
De stuurbegrenzer kant tot aan de richtingsvastzetter worden ingesteld.
Voor het instellen van de stuurlimiet draait u beide draadpennen (A) los en brengt u de begrenzer
(B) in de gewenste positie.
Het vastzetten van de richting realiseert u door
beide begrenzers (B) naar de stuuraanslag (C) te
brengen en vast te draaien.

B

A

C

Laat indien de mogelijk de stuurbegrenzer in de positie zoals deze af
fabriek werd geleverd!
4.7 Opnamebeugel met houder
Met behulp van de bevestigingsssteun met
houder kunnen hoofd-, romp- of bekkensteunen
worden aangebracht, die de bestuurder van de
driewieler extra stabiliteit verlenen. De zwarte
opnameadapter, die aan de zadelsteun wordt gemonteerd is bij de levering inbegrepen.
Vervolgens wordt de bevestigingsssteun in de
opnamebus (D) geschoven en kan deze in de
diepte worden ingesteld. Daartoe stelt u gewoon
de gewenste positie in en draait vervolgens
schroeven (E) vast.

D

Hoogte

Het gebruik van de bevestigingsssteun is uitsluitend in combinatie met de T-zadelsteun mogelijk!

D

E

Diepte
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4.8 Universele steun
De universele steun wordt op de bevestigingsssteun gemonteerd en wordt gebruikt om
de voor de driewieler verkrijgbare gordelset te
monteren.
De universele steun is in de hoogte verstelbaar.
Hiervoor draait u gewoon schroef (A) achter op
de opname los en brengt de universele steun op
de gewenste positie.

A

4.9 Pedaalverkorter (traploos verstelbaar)
Niet mogelijk voor 24" + 26"-wielen
De instelbare pedaalverkorters moeten met
B
klemmen aan de pedalen worden gemonteerd.
Let er hierbij op, dat de met een "R" gemarkeerB
de pedaalverkorter aan de rechterkant en de met
een "L" gemarkeerde pedaalverkorter aan de linkerkant wordt gemonteerd. De instelling van de
pedaalverkorter moet zodanig worden aangepast
dat de amplitude van het pedaal de mobiliteit van
het kniegewricht weerspiegelt. In de onderste pedaalpositie moet de maximaal te
bereiken strekking en in de bovenste positie de maximaal te bereiken buiging van
de knie worden bereikt. Deze instelling dient in samenspraak met de zadelhoogte
te worden uitgevoerd. Om de traploos instelbare pedaalverkorter in te stellen draait
u schroeven (B) los en brengt hem in de gewenste positie.
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4.10 Pedaalverkorter
De pedaalverkorter moet met behulp van de
meegeleverde schroeven op de pedalen worden
gemonteerd en verkort het pedaal met 2,5 of 5
cm. Let er hierbij op, dat de met een "R" gemarC
keerde pedaalverkorter aan de rechterkant en de
met een "L" gemarkeerde pedaalverkorter aan
de linkerkant wordt gemonteerd. Het pedaal dient
in de gewenste positie in de pedaalverkorter te
worden gemonteerd. De positie van het pedaal
moet zodanig worden aangepast dat de amplitude van het pedaal de mobiliteit van
het kniegewricht weerspiegelt. In de onderste pedaalpositie moet de maximaal te
bereiken strekking en in de bovenste positie de maximaal te bereiken buiging van
de knie worden bereikt. Deze instelling dient in samenspraak met de zadelhoogte
te worden uitgevoerd. Voor het instellen van de pedaalverkorter draait u de pedalen
los met een 15mm steeksleutel en plaatst ze in opening (C).

4.11 Crank verstelling excentrisch
Het speciale pedaal voor contracturen van de
knie is geschikt voor 20" - 26" driewielers en kan
naar keuze links of rechts worden gemonteerd.

4.12 Afneembare draagarm voor de as
Voor compactere afmetingen tijdens het transport moet de moer worden verwijderd
en de snelspanner los worden gemaakt. Nu kan de betreffende kant van de draagarm voor de as van het hoofdframe worden afgetrokken. Bij de rechter kant is horizontaal aftrekken nodig, omdat de aandrijfas uit de aandrijfunit wordt getrokken. De
montage van de draagarm voor de as gebeurt analoog aan de demontage. Bij de
montage van de rechter draagarm voor de as dient de aandrijfas in de aandrijfunit
te worden gestoken. Daarbij moet het wiel eventueel licht worden gedraaid, zodat
de groef aan het uiteinde van de aandrijfas in de veer in de aandrijfunit klikt.
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5. Voetfixaties
5.1 Voetpedalen met verstelbare wreefband
De voetpedalen met verstelbare wreefband worA
den gekenmerkt door het geïntegreerde balansgewicht, waarbij het opstapvlak zichzelf automatisch uitbalanceert. Hierdoor is zelfstandig
B
opstappen mogelijk. De gordel (A) is in de lengte
instelbaar en biedt tegelijkertijd een eenvoudige zijgeleiding. Om de lengte van
gordel (A) in te stellen, trekt u aan het ondereinde,om gordel (A) van stop (B) los te
maken. Breng gordel (A) nu op de gewenste lengte.
5.2 Balanspedaal met wreefriem
De balanspedaal met wreefriem worden gekenA
merkt door het geïntegreerde balansgewicht,
waarbij het opstapvlak zichzelf automatisch uitC
balanceert. Hierdoor is zelfstandig opstappen
mogelijk. De gordel (A) is in de lengte instelbaar
B
en biedt tegelijkertijd een eenvoudige zijgeleiding. De aan de voorkant van de pedalen aangebrachte kooi (B) voorkomt dat de
tenen naar voren glijden. Om gordel (A) in de lengte in te stellen, trekt u gordel (A)
terug uit gordelgeleiding (C). Nu kan gordel (A) door trekken worden ingekort en
door drukken onder de sluiting worden verlengd. Ter borging van de instelling voert
u gordel (A) weer door gordelgeleiding (C).
5.3 Voetenbakjes
F
De voetschaal beschikt over een zijgeleiding
en voorkomt daarmee endo- of exorotatie van
de voet. Voor het waarborgen van deze functie is de voetschaal in de breedte instelbaar, dit
wordt uitgevoerd door de drie schroeven (D) los
D
D
te draaien en het verschuiven van zijdeel (E) in
E
het langsgat. De voetschalen zijn af fabriek cenH
traal op het pedaal gemonteerd. Ter verlaging
van het drukpunt onder de voet kan deze in vier
G
I
posities worden geplaatst. Hiervoor moeten moeren (F) onder de pedalen worden verwijderd en
schroeven (D) in de gewenste positie worden
geplaatst. Vervolgens moet de contraplaat op
schroeven (D) worden geplaatst en moeren (F) weer worden aangedraaid. Door
het losdraaien van moeren (F) en verdraaien van de voetschaal op het pedaal is
een rotatieinstelling mogelijk. Om de gebruiker in de voetschaal vast te zetten, zet
u vergrendelingsgordel (G) als voorfixatie vast. Daarna fixeert u gorels (H) en (I).
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5.4 Voetenbakjes met beengeleiders
Voor de werking en instelling van de voetschalen,
zie punt 5.3.
Daarnaast biedt de beensteun stabiliteit voor de
enkel, en een vermindering van de endorotatie
van het been. De instelling van de beensteun
kan door het losdraaien van schroeven (A) en
verschuiven in het langsgat worden uitgevoerd.
De instelling van de hoogte moet zodanig worden
gekozen, dat de kuitklem contact maakt met de
top van de kuit. Door het losdraaien van schroef
(B) aan de binnenkant van de beensteun kan de
kuitklem in de diepte worden verschoven.

A
A

B
B

5.5 Voetenbakjes met dynamische beengeleiders
Voor de werking en instelling van de voetschalen
met beensteun, zie punt 5.4.
Bovendien biedt de dynamische beensteun de
mogelijkheid om de rotatie van het been gedefinieerd toe te staan waardoor met name bij korte
beenlengtes te veel abductie wordt voorkomen.
Tegelijkertijd blijft de stabiliteit van de enkel behouden. Om de mate van beweging van de beensteun in te stellen draait u afdekking (C) en
de daaronder liggende moer lost en schroeft u
het elastomeer dienovereenkomstig erin of eruit.
Controleer de bewegingsspeelruimte van de beensteun.

C
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6. Gordelsystemen
6.1 Borstgordel
De borstgordel wordt aan de in breedte verstelbare rugsteun aangebracht en zorgt voor een
veilige fixatie van de gebruiker, indien dit noodzakelijk is.
De gordel wordt met behulp van het insteekslot
op de rugsteun aangebracht en door de gordelgeleiding aan de vouwsluiting geschroefd. Vervolgens wordt de vouwsluiting ter fixatie naar
beneden gedrukt.
6.2 Fixatievest
Het fixatievest wordt onderaan de in breedte verstelbare rugsteun aangebracht.
Schroef de uiteinden van de gordel van het fixatievest aan de universele opname en draai
schroeven (A) vast.
De gordel van het fixatievest wordt met behulp
van het insteekslot op de rugsteun aangebracht
en door de gordelgeleiding aan de vouwsluiting
geschroefd. Vervolgens wordt de vouwsluiting ter
fixatie naar beneden gedrukt.

A
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A

6.3 Zitbroek T-vorm
Zitbroek T-vorm wordt aan de in de breedte verstelbare bekkensteun aangebracht.
De gordel wordt met behulp van het insteekslot op de bekkensteun aangebracht en door de
gordelgeleiding aan de vouwsluiting geschroefd.
Vervolgens wordt de vouwsluiting ter fixatie naar
beneden gedrukt.

6.4 4-punts bekkengordel
De 4-punts bekkengordel wordt aan de in de
breedte verstelbare bekkensteun aangebracht.
De gordel wordt met behulp van het insteekslot op de bekkensteun aangebracht en door de
gordelgeleiding aan de vouwsluiting geschroefd.
Vervolgens wordt de vouwsluiting ter fixatie naar
beneden gedrukt.

6.5 Handfixatie
De handfixatie biedt extra veiligheid voor de gebruiker omdat de handen veilig aan het stuur
blijven. Steek hiervoor de hand eenvoudig in de
handfixatie en sluit de klittenbandsluiting.
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7. Elektrische aandrijving

Voor onze elektrische aandrijvingen BionX en Ansmann hebben we een aparte
korte instructie beschikbaar die mee wordt geleverd. Daar vindt u informatie over
het gebruik. Wij willen u vragen, om de korte instructie voor de eerste ingebruikname van het product aandachtig door te lezen en deze in acht te nemen. Bewaar
de korte instructie zorgvuldig en zorg ervoor dat deze in geval van een mogelijk
hergebruik bij het product blijft.

8. Onderhoud en reinigen
8.1 Verzorging
Om de functionele betrouwbaarheid en het uiterlijk van de driewieler te behouden,
moet deze regelmatig worden onderhouden, daarbij dienen de volgende instructies
in acht te worden genomen:
• Vuil
nooit
laten
opdrogen,
maar
altijd
met
water
en
een
zachte doek of spons verwijderen. Voor het wassen geen hogedrukreiniger
gebruiken, om dat andrs de lagers, de lak of de decoraties
beschadigd kunnen raken.
• Er mogen geen agressieve reinigingsmiddelen worden gebruikt. Gebruik een
milde zeepoplossing als reinigingsmiddel.
• Voor desinfectie van zadel, handgrepen en andere gestoffeerde delen, die met
de huid in aanraking komen, moet u een commercieel spuitbaar desinfectiemiddel gebruiken.
• Lakschade moet onmiddellijk worden gerepareerd.
• Sla de fiets, met name in de winter, op in een droge ruimte met
een constante temperatuur.
• Voor langere opslag moet u de bandenspanning controleren en eventueel tot
de door de fabrikant aanbevolen spanning oppompen (zie punt 9).
Neem in dit geval ook onze algemene instructies met betrekking tot reiniging en
hygiëne in acht. Die vindt u op
www.schuchmann-reha.de/MOMO.
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8.2 Onderhoud
Voer dagelijks een zichtcontrole uit en controleer de driewieler regelmatig op scheuren, breuken, ontbrekende delen en storingen. Wendt u zich bij een defect of storing rechtstreeks tot de
leverancier die u gelevert heeft (zie punt 11.5).
Opslag in de winter
Voordat u de driewieler in de winter opslaat, moet u deze reinigen (zie punt 8.1) en
zich ervan vergewissen dat de bandenspanning voldoende is.
Controle in het voorjaar
Voordat u de driewieler in het voorjaar weer in gebruik neemt, dient u zich ervan
te vergewissen, dat de bandenspanning voldoende is en dat de driewieler niet
beschadigd is.
8.3 Reserveonderdelen
Voor het bestellen van reserveonderdelen kunt u zich, met opgave van het serienummer van de driewieler, tot uw leverancier wenden (zie 11.5).
De benodigde vervangende onderdelen en accessoires mogen alleen door geschoold personeel worden gemonteerd.
8.4 Gebruiksduur en hergebruik
De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en het aantal keren dat het hergebruikt wordt, tot ca. "8"
jaar, als het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de instructies in deze
gebruiksaanwijzing. Het product kan na deze periode nog steeds worden gebruikt,
wanneer het zich in een veilige staat bevindt. De te verwachten gebruiksduur is niet
van toepassing voor delen die aan slijtage onderhevig zijn zoals bekleding, wielen,
accu's, ……
Het onderhoud en de beoordeling van de staat, en in voorkomende gevallen het
hergebruik, is voor de verantwoordelijkheid van de leverancier.
De driewieler is geschikt voor hergebruik. Voer voordat u hem doorgeeft de onder
punt 8.1 genoemde reinigings- en desinfectie-instructies uit. Begeleidende documenten zoals deze gebruiksaanwijzing maken deel uit van het product en moeten
aan de nieuwe gebruiker worden doorgegeven.
8.5 Koppelspecificatie
Trapper: 40Nm
Voorwielen: 20 Nm - 22 Nm
Heinzmann wielnaafmotor: 35 Nm
Achterwielen niet aangedreven: 25 Nm tot 30 Nm
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9. Technische gegevens
Maten - Basismodel

12“

16“

20“

24“

26“

26“ (XL)

A*

Pedaal tot bovenkant
zadel min.

30 - 38
cm

42 - 57,5
cm

50 - 64,5
cm

56,5 73,5 cm

66,5 - 83
cm

74 - 90,5
cm

A**

Pedaal tot bovenkant
zadel min.

33 - 41
cm

45 - 60
cm

52 - 68
cm

58 - 81,5
cm

67,5 - 91
cm

75 - 98,5
cm

B

Zadelsteunbuis
tot stuurpen

33 cm

39 cm

45 cm

52 cm

58 cm

58 cm

C

Wielbasis

68 cm

80 cm

91 cm

104 cm

112 cm

112 cm

D

Instaphoogte

16 cm

18 cm

20 cm

22 cm

23 cm

23 cm

E

volledige lengte

102 cm

120 cm

140 cm

165 cm

178 cm

178 cm

volledige breedte

58 cm

65 cm

69 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Leeg gewicht

12 kg

14,5 kg

17 kg

19,5 kg

21,5 kg

21,7 kg

max. belasting

40 kg

60 kg

80 kg

100 kg

120 kg

120 kg

2,5 - 3,5
bar

2,5 - 3,5
bar

2,5 - 3,5
bar

2,5 - 3,5
bar

2,5 - 3,5
bar

2,5 - 3,5
bar

max. bandenspanning

* Afmeting met standaard zadelsteun / ** Afmeting met T-zadelsteun

10. Garantie

Voor alle producten geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Deze begint bij
de aflevering of de overdracht van de producten. Wanneer in deze periode aan het
door ons geleverde product aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt
zullen wij bij vrachtvrije terugzending naar ons, de gereclameerde schade bekijken
en eventueel kosteloos en naar ons goeddunken repareren of nieuw leveren.
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11. Identificatie
11.1 EG verklaring van overeenstemming
Firma		
			
			
			
			

Schuchmann GmbH & Co.KG
Dütestr. 3
D-49205 Hasbergen
Tel.: +49 (0) 54 05 / 909 - 0
Fax: +49 (0) 54 05 / 909 - 109

verklaart in enige verantwoordelijkheid, dat het onderstaand genoemde
product van productklase 1

"MOMO" - de driewieler als therapiehulp
Art.-nr.:
			

37 01 000 (12“)

37 02 000 (16“)

37 03 000 (20“)

37 04 000 (24“)

37 05 000 (26“)

37 06 000 (26“ XL)

voldoet aan de gebruikelijke bepalingen van de onderstaand aangehaalde
richtlijnen:
• EG richtlijn 93/42/EEG over medische producten van 14 juni 1993
• DIN EN 12182 Technische hulpmiddelen voor gehandicapte mensen
• EN ISO 14971 Medische producten - Toepassing van het risicomanagement
		
op medische producten
• DIN EN 14764 	City- en trekkingfietsen - Veiligheidstechnische vereisten		
en testprocedures
• DIN EN 14765 	Kinderfietsen - Veiligheidstechnische vereisten en testprocedures
• DIN EN 60601-1	Medische elektrische apparaten deel 1: Algemene vereisten voor
veiligheid inclusief essentiële functies

Deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor producten met bovengenoemde artikelnummers en is geldig tot 31-12-2019.
Datum

27-8-2014

Handtekening

________________________

Naam

Torsten Schuchmann

Functie

Veiligheidsfunctionaris voor medische producten
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11.2 Serienummer / Productiedatum
Het serienummer, de productiedatum alsmede verdere informatie vindt u op het
typeplaatje dat zich op al onze producten bevindt (A).
Productnaam
Artikelnummer
Serienummer
Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestr. 3 · 49205 Hasbergen · Germany

Product

Size

Typ

Max. load

SN

Maat
Max. belasting
Productiedatum

A

www.schuchmann-reha.de · info@schuchmann-reha.de · Fon +49 (0) 5405 / 909 - 0

11.3 Productversie
Driewieler MOMO is in zes maten (12" - 26" XL) verkrijgbaar en kan met veelzijdige
accessoires worden uitgebreid (zie punt 4).
11.4 Uitgave van het document
Gebruiksaanwijzing MOMO driewieler - wijzigingsstand D; Uitgave 06-2017
11.5 Naam en adres van de producent, uitleverende leverancier
Dit product werd geproduceerd door:

Schuchmann GmbH & Co. KG

Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
Tel. +49 (0)5405/909-0 · Fax +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

Dit product werd door de volgende dealer geleverd:
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