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Opsætningsguide og registrering 
Sider 1-4: Trin til opsætning af din FreeWheel 

Side 5: Montering på ”clamp-plade” fodstøtte  

Side 6: Opsætning af beslag på rygbøjle  
 
Side 7: Justering af styring 

Side 8: Vedligehold af din FreeWheel 

Side 9: Skift af slange på din FreeWheel 

En opsætningsvideo er tilgængelig på www.gofreewheel.com. 
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Opsætning af din FreeWheel 
Denne opsætningsguide giver vejledning til opsætning af din FreeWheel, så 
den passer til din kørestol. (Note: start på side 5, hvis du har en “clamp-
plade” fodstøtte) 

 
1. Find ud af, om du skal bruge en afrundet mellemplade. (side 1) 

2. Skal din FreeWheel bruge en lige mellemplade, og hvilken tykkelse? (side 2).  

3. Justering af vinklen baseret på højden- og vinklen på din fodstøtte. 
Dette skal sikre at din FreeWheel løfter forhjulene ordentligt fra jorden. 
(side 3) 

4. Skal du bruge en kort eller en lang bagende? (side 4) 
 

Når opsætningen af din FreeWheel er gennemført, er det vigtigt at VEDLI-
GEHOLDE den, så du kan nyde godt af den i mange år. (side 8) 

 
 
 

Husk at bestille din FreeWheel RACK! 
FreeWheelen med RACK forbedrer din frihed og selvstændighed markant. 

RACKen påsættes nemt på din kørestol og kan bære op til 
11 kg. 

 
 
 
 
 
 



  

Mellemplade 
 

Trin 1: Mellemplade 
(FreeWheel kommer med en rund mellemplade installeret) 

Tjek, hvilken fodstøttetype du har, og find ud af, om du skal bruge en rund mel-
lemplade. 

 

 

Rørformet fodstøtte: JA, 
du skal bruge en rund mel-
lemplade. Du skal ikke 
lave noget om, og kan nu 
gå til trin 2 (side 2). 

 
 

 
2 rør med plade: JA, du skal bruge en rund mel-
lemplade. Du skal ikke lave noget om, og kan nu 
går til trin 2. (side 2) 

 
 
 
 

 
“Clamp-plade”: NEJ, du skal ikke bruge en rund 
mellemplade. Fjern skruerne ved den runde mellem-
plade med en stjerneskruetrækker og fjern FORSIG-
TIGT den runde mellemplade. Gå herefter til trin 2. 
(side 2). 

 

FODSTØTTETYPER 

Rørformet fodstøtte 

2 rør med plade 

”Clamp-plade” 



 

TRIN 2: Hvilken flad mellemplade? 
Din fodstøttetype er afgørende for, hvorvidt du skal bruge en flad mellem-
plade eller ej. Du skal IKKE installere bagenden på din FreeWheel ved 
dette trin. 
Ved fodstøttedybde på mindre end 10,16 cm, der kræver en flad mellemplade 
skal have mellempladen tilskåret til at passe til fodstøttedybden. 

Rørformet: Tyk flad mellemplade. 
 
 
 
 
 
 

 
2 rør med plade: Tynd el-
ler medium flad mellem-
plade (afhænder af tykkel-

sen på fodpladen.) 
 
 

“Clamp-plade”: 
INGEN flad mel-

lemplade 

 
 
 

“Clamp-plade” 

2 rør med plade 

Fodstøttetyper Pladetyper 

Rørformet 

Indsæt mellempladen i svale-
hale-funktionen ved bunden. 

Bagenden bør fjernes. 



  

  Tail Dragger Position 

B 

A 

C 

TRIN 3: Vinkeljustering til løft af forhjul. 
Denne justering sikrer, at FreeWheelen løfter forhjulene i høj nok grad. Juste-
ringen er baseret på højden af fodstøtten over jorden (højder over 12 cm over 
jorden kræves custom FreeWheel). Sørg for at have gennemført opsætnings-
guidens trin 1 og 2, før du gennemfører dette step. 

Det er bedst, at du sidder i stolen for at inkludere din vægt i vurderingen. 

1. Løsn skruerne A, B og C en smule i BEGGE side, med en 4 mm unbra-
konøgle. Du skal IKKE fjerne skruerne. 

2. Find et plant gulv. Mens du holder håndtaget, 
sæt da FreeWheelen i “tail dragger” position 
(se nedenfor til højre). 

3. Flyt dine fødder fra hinanden. Clampen 
kræver 2 cm plads mellem dine fødder. 

4. Sænk clampen ned på din fodstøtte, og fik-
sér med den runde mellemplade, lige foran 
fodstøtterøret. 

5. Lås FreeWheelen ved at lægge pres 
på håndtaget. Låsen bør føles meget 
solid og sikker. 

6. FreeWheel hjulet bør være solidt 
på jorden.  

7. Spænd eller løsn vinkelbolten med en 5 mm  
unbrakonøgle ingen skruetråde er synlige. 

8. Spænd skruerne A, B og C i begge sider. 
9. Vend hjulet under rammen, dette vil løfte forhjulene. 

Vinkelbolt 



 

TRIN 4: Hvilken bagende? 
(ALLE fodstøttetyper kræver en bagende) 

1. Mål fra forrest til bagerst af fodstøtten for at 
bestemme dybden på fodstøtten. KORT 
bagende er for fodstøtter med dybder mellem 
10 og 12,5 cm. LANG bagende er til fodstøt-
ter med dybder mellem 12,5 cm og 16,1 cm. 

2. Ved KORT bagende benyttes en nedstryger-
sav for at tilskære den flade mellemplade til 
samme længde som fodstøttedybden (fod-
støttedybder mellem 10 og 12,5 cm). 

3. Følg disse instrukser ved fodstøttedybder mellem 8,9 og 10  
cm: 
a. Fjern låsering og 2 1/2” bolt fra bagenden. 
b. Brug en nedstrygersav til at skære 0,64 cm (1/4”) af den 

firkantede ende af bagenden, og saml derefter delene 
igen. 

c. Hvis en flad mellemplade er benyttet, skær da denne til fodstøttedybden. 

 
 

4. Før påsætning af FreeWheel på din fodstøtte, 
indsættes den korrekte størrelse bagende ind i 
den sølvfarvede kasse. Denne spændes en 
smule med en 5 mm unbrakonøgle. 

5. Med FreeWheelen i “tail dragger” positionen, 
påclampes din fodstøtte ved at sætte bagenden på 
først. Derefter sættes din FreeWheel, så clampen er 
lige foran det forreste fodstøtterør. Når FreeWheelen 
er i position, trykkes der på håndtaget.  

6. Spænd bagende-bolten med FreeWheelen på din 
fodstøtte, så bagenden netop rører den bagerste 

LANG bagende 

KORT bagende 

 
ADVARSEL: På-clamping af Freewheel med for kort en 
bagende kan skade bagenden. Følg trin 4-6 grundigt. 



  

del af fodstøtten. Spænd IKKE for hårdt. Styrken i 
den forreste clamp holder FreeWheelen. 

 

Monteringsinstruktioner for “clamp-plade” 

For at sikre, at din “clamp-plade” ikke roterer, bliver du nødt til at tilføje to skruer 
til clampen der holder din fodstøtteplade på røret. Brug 2 #10-32 selvskærende 
maskinskruer, centermonteret og med en afstand på 7,62 cm (3).  

Lav pilothuller med en 5/32” borebit. Brug WD40 eller lignende for at lette 
indsætningen af skruen, der låser clampen. (skruerne behøver kun at 
komme igennem det forreste af røret.) 

Maksimal fodpladevinkel nedad er 12 
grader. 

 
3” 



 

Opbevaring af din FreeWheel 
Du kan opbevare din FreeWheel på et beslag på rygbøjlen af din kørestol. 
Først bestemmes beslagtypen, som skal passe til din fodstøtte. Brug en 5 
mm unbrakonøgle for at skifte beslag og for at spænde beslaget på rygbøj-
len. 

 
RUNDT beslag — Rørformet fodstøtte med tyk flad 
mellemplade samt rund mellemplade. 

SMALL D beslag — Middel tykkelse af flad mellem-
plade samt rund mellemplade, 

MEDIUM D beslag — Tynd mellemplade samt rund 
mellemplade. 

STOR D beslag — UDEN flad mellemplade og uden 
rund mellemplade. 

 
 
 
 
 

. 

  
 

Hold clampen til FreeWheelen hen til beslaget på rygbøjlen med den ene 
hånd, mens den anden hånd med et fast greb udløser håndtaget, og således 
lukkes clampen på beslaget. Dette kræver lidt øvelse. 

Beslag 

Høj rygbøjle Lav rygbøjle 



  

Justering af styring 
Hvis din FreeWheel ikke kører lige, når den køres fremad på plan overflade, skal 
styringen justeres. For at gøre dette justeres to separate fæstninger: 

Forreste skrue og primær styringsbolt.  
1. Den forreste skrue sikrer styringsjusteringen. 

2. Efter at have løsnet den forreste skrue (2,5 mm unbrakonøgle) og den pri-
mære styringsbolt (8 mm unbrakonøgle), rotér da forgaflen for at gøre styrin-
gen lige. Det kan hjælpe at rotere hjulet 360 grader både med- og mod uret, 
for at løsne den indre styremekanisme. 

3. Hvis det indre leje ikke roterer i takt med rammen, spænd da kuglejusterin-
gen for at låse forgaflen til det indre leje. Løsn lejet fra rammen. Smør dette 
led ved at indsætte gearolie under fjederen på kuglejusteringen for at for-
hindre, at leddet binder. 

4. Sæt styringen fremad, og spænd dernæst den forreste skrue. 

5. Afslut ved at spænde den primære styringsbolt. Det er VIGTIGT, at denne 
bolt er spændt til 27,12N med en momentnøgle for at undgå at skade 
din FreeWheel.   

6. Test om din kørestol kører lige på en plan overflade. 

Note: Kuglejusteringen kan løsnes for let styring eller spændt for tungere styring.  
 

 
 

Primær styringsbolt 

Kuglejustering 

Forreste skrue 



 

D 

B 

A 

C 

 

 Vedligehold af din FreeWheel 
Det er vigtigt at vedligeholde din FreeWheel, så den kan køre upåklageligt i 
mange år. Det er en god vane, at du jævnligt, særligt efter længere ture, kontrol-
lerer følgende: 

1. Sørg for at skruerne A, B og C er spændte med 
en 4 mm unbrakonøgle. Dobbelttjek begge sider. 

2. Sørg for vinkeljusteringsbolt D berører den sølv-
farvede kasse (juster med 5 mm unbrakonøgle). 
Du bør IKKE kunne se nogen af rillerne på vin-
keljusteringsbolten.  

3. VIGTIGT – sørg for, at den primære styrings-
bolt er spændt. I nogle tilfælde løsnes denne, 
med den konsekvens at FreeWheelen ikke fun-
gerer optimalt. Spænd bolten med moment-
nøgle til 27,12N. Det er vigtigt at bruge en mo-
mentnøgle for at sikre, at bolten er korrekt 
spændt. 

4. Hold din FreeWheel fri for skidt, mudder og 
lignende, og sørg ligeledes for at vaske even-
tuelt saltvand af med det samme i tilfælde af, 
at du er i nærheden af havet. 

5. Du kan lejlighedsvis smøre gearolie på lejet og under fjederen ved kugleju-
steringen.  

Tøv endelig ikke med at kontakte os angående eventuelle problemer med din 
FreeWheel. Vores mål er at sikre, at din FreeWheel altid fungerer optimalt.  
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 Skift af dæk/slange* 
 

*Hvis dit NAV er sølvfarvet, følg venligst instruktionerne på vores hjemmeside under 
FAQ sektionen: www.gofreewheel.com. 

AKSEL 
 

rakonøgle 3mm unb 

AKSEL  
SKRUE 

R SPACE 

SKRUE AKSEL 

GAFFEL 

http://www.gofreewheel.com/


 

 

 
 

For yderligere information, eller hvis du har spørgsmål, henvend dig på: 
info@gofreewheel.com 

Tak for dit køb af FreeWheel! 

mailto:info@gofreewheel.com


  

 
 

     
 

® 
Tak fordi du valgte FreeWheel. Jeg er sikker på, at du bliver glad for den og tager den 
med dig, hvor end du skal hen. 

Da jeg først blev skadet i en motorcross ulykke (som resulterede i en C6/7 skade) lå jeg 
på hospitalet og overvejede, hvordan jeg kunne være en far, der aktivt deltog i sine 
børns liv.  

Da jeg kom hjem fra hospitalet, var min kørestol mere end hindring end en hjælp. Mine 
forhjul konfliktede med alt, og resulterede i at jeg enten faldt i kørestolen, eller slet ikke 
deltog. 

Efter år med udvikling og input fra andre kørestolsbrugere, er det med glæde, at jeg nu 
kan tilbyde FreeWheelen til jer. Det er en sikker og hurtig måde at løfte forhjulene på, og 
gør det muligt for mig at leve et mere aktivt og selvstændigt liv. Med FreeWheelen kan 
du let køre over kantstene, ned ad bakke på ujævnt terræn og plove igennem tilsneede 
parkeringspladser. Min FreeWheel kører overalt, og min drøm om at deltage aktivt i 
mine børns liv er gået i opfyldelse.  

Tøv endelig ikke med at sende os billeder eller video, og fortæl os, hvordan din Free-
Wheel fungerer for dig.  

Venligst, 

Pat Dougherty 
Patrick Dougherty, Ejer/Opfinder 
PNT LLC 
P.O. Box, 10135, Boise, ID 83707, USA 
Web: www.gofreewheel.com/Email: info@gofreewheel.com

http://www.gofreewheel.com/Email
mailto:info@gofreewheel.com
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