Din nye 3-hjulede cykel
- bevilget efter servicelovens §§112 eller 113, stk. 5
Udlån
Den 3-hjulede cykel er et udlån, og du skal levere
den tilbage til Hjælpemiddelcentret, når du ikke har
behov for den længere.
Vedligeholdelse
Det er dit ansvar at passe godt på den udlånte
cykel. Læs brugsvejledningen grundigt og følg dens
anvisninger.

Gode råd
Det er meget anderledes at cykle på en 3-hjulet
cykel end en 2-hjulet cykel.
•

Pas på i svingene. Du skal sænke farten, når du
drejer, for ellers er der risiko for at vælte.

•

Kør altid vinkelret op og ned over forhindringer.

Du skal selv sørge for at vedligeholde den 3-hjulede •
cykel, fx rengøre, smøre og skifte dæk og slanger.
Reparation
Hvis din 3-hjulede cykel går i stykker, skal
du kontakte Hjælpemiddelcentret.
Telefon 70 80 82 14 (tast 1)

Der kan normalt ikke ydes hjælp til reparation, som
du selv har iværksat og fået udført, før der er givet
en bevilling til det.
Hjælpemotor
Hvis din cykel har hjælpemotor, og du er i tvivl om
opladning og batteriets levetid, kan du kontakte
hjælpemiddelcentret.
Du skal selv dække udgifterne til opladning.

•

Vær opmærksom på, at cyklen følger vejens
hældninger, så når underlaget skråner, så hælder
cyklen også.
Når du skal standse, skal cyklen stå helt stille, før
du sætter fødderne på jorden.

Færdselsregler
Når du kører på en 3-hjulet cykel, er du underlagt
de gældende færdselsregler for cyklister.
Husk, at du fylder meget på cykelstien så vis hensyn
og hold til højre.
Forsikring
Hjælpemiddelcentret forventer, at du kontakter dit
forsikringsselskab og får påtegnet den 3-hjulede
cykel i din indboforsikring.

Det er en god ide at anskaffe en ekstra
lås, så du kan låse cyklen fast til faste
genstande, når du parkerer den.
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