Vigtig instruktionsseddel for nihola Family- se også nihola.com/information
 Når kalechen afmonteres skal bøjlerne også afmonteres. Bøjlerne bliver fastholdt af kalechen og kan ellers
flyve af under kørsel. De to bøjler er ens og kan placeres i ladbunden.
 Kalechens gennemsigtige plast vil ved mange fold og bevægelser det samme sted blive hvid og svækket.
Om vinteren, når det er frostvejr, vil plasten desuden have tendens til at blive hård og ekstra udsat, det er
derfor meget vigtigt, at man undgår at folde og rulle kalechen op i frostvejr.
 Børn, lifte, autostole skal altid være fastmonteret. Husk affjedrende underlag ved babykørsel
 Husk at gøre det til en fast rutine at benytte en kraftig kædelås. Før låsen gennem stellet og rundt om f.eks.
en lygtepæl. Pas godt på dine originale købspapirer.
 Husk at bruge parkeringsbremsen når cyklen skal efterlades. Hvis cyklen er låst med låsen, der er monteret
på bagstellet, bliver egerne beskadiget, hvis cyklen bevæges.
 Kaleche lynlåsen bliver beskadiget, hvis frontdelen lægges henover bagstykket ved kørsel. Frontdelen skal
føres ind under bagstykket ved kørsel, så lynlåsene ikke belastes unødigt.
 Gearkablet kan fryse under frostvejr, hvis du prøver at vride kablet løs ødelægges grebet. Når det fryser
efterlad cyklen i et lavt gear, så du undgår at vride grebet i stykker.
 Vi anbefaler at smøre bevægelige dele med LUBRAL- smøremiddel, som fås på sprayflaske hos de fleste
cykelhandlere. Til fastmonteret stellås og kædelås skal benyttes WD-40. Styretøjet er servicefrit og skal ikke
smøres. Når kæden smøres skal de to bevægelige bremsearme på forhjulene også smøres for at undgå, at
der trænger fugt og kondens ind i bremserne. Husk at cykelstierne saltes og at det er vigtigt at vaske salten
af cyklen flere gange om vinteren for at vedligeholde den.
 Ved ind- og udstigning af børn over ca. 3 år løftes cyklen i enden og transportkassen tippes, som en
trillebør. Børnene kan hermed selv placere sig og føreren undgår de tunge løft af børn.
 Når cyklen holder stille og skal svinges rundt, løftes den i enden og bevæges. Husk at forhjulene skal være
ligeudrettede ved denne manøvre.
 Shimano Nexus 8 gear. Det er meget vigtigt, at man følger serviceanvisningerne fra Shimano. Vi anbefaler
et årligt eftersyn af navet, hvor navet bliver adskilt og smurt i henhold til Shimanos forskrifter.
 Hvis nihola cyklen er for bred til at passere igennem en døråbning, drejes forhjulene og cyklen føres skråt
igennem. Hermed kan nihola cyklen manøvreres gennem en smallere passage end når forhjulene er rettet
ligeud.
 Anbefalet dæktryk: Ikke punktérsikre dæk: for 3 bar, bag 4 bar. Punktérsikre dæk: 5 bar foran og bagpå.
Dækkene kan pumpes gratis på alle tankstationer, da slangerne er udstyret med bilventiler. Dæktrykket skal
kontrolleres mindst én gang hver 3. uge.
 Pas godt på din nihola – vi anbefaler et årligt eftersyn. Husk det obligatoriske 3. måneders eftersyn. Du skal
ikke bestille tid, men indleverer cyklen i vores åbningstid og afhenter den efterfølgende hverdag efter kl.
12. Efter 4 måneder fra købsdato faktureres service.
 Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 3322 7905 eller nihola@nihola.dk

