
12.2
Højeste kørestilling med styret helt frem-
me giver ekstra benplads.

12.3
Styret indstilles ved at løsne skruerne på
frempind med en 5 mm sekskantnøgle.
Bremsegrebets fastgørelse bør også løsnes
med en 5 mm sekskantnøgle ved indstilling
af styret.

Når den optimale kørestilling er fundet
fastgøres styr, frempind og bremsegreb
igen med en 5 mm sekskantnøgle.

12.4
Laveste kørestilling med styret tæt på føre-
ren.

11.8
Der er også mulighed for montere et baby-
sæde (ekstraudstyr) på det bagudvendte
sæde, som skal være placeret i hvilestil-
ling.

12.0 Indstilling af styr og saddel

Værktøj :  5 mm sekskantnøgle 

Ideel kørestilling, for store såvel som små
personer, opnås ved indstilling af det multi-
justerbare styr og saddelhøjden. 

Saddelhøjden bør være lidt lavere end på
en normal cykel.

12.1
Styrets ergonomiske form giver mulighed
for varierende håndstillinger og støtte af
albue og underarm.
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