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Hoening Duet -yhdistelmäpyörä 
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Duet-yhdistelmäpyörän pyörätuoliosa on helposti irroitettavissa toimivaksi 
pyörätuoliksi. Duet soveltuu lapsille ja aikuisille, jotka eivät itse kykene osallis-
tumaan pyörän hallintaan tai polkemiseen. Apumoottorin hallintalaitteet ovat 
ohjaustangossa.

Istuinosaa voidaan tukityynyin ja lisävarustein 
muokata sopivaksi pienikokoisellekin 
käyttäjälle. Istuinosassa on nelipistevyöt. 
Istuimen selkänojan kallistus on 
säädettävissä.

MUISTA
KYPÄRÄ!

Istuimen mitat           

Syvyys 40 cm

Leveys  46 cm

Selkänojan korkeus 56 cm

  

Yhdistelmäpyörän mitat           

Pituus jalkatuella 267 cm

Pyörän leveys 66 cm

Paino 65 kg

Maksimikuorma 250 kg 
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Käyttöönotto
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Pidä hieman painoa pyörän takaosan päällä etuistuimeen nousun aikana ja istuimesta noustessa. 
Pyörä muuttuu etupainoiseksi siirtymisen aikana ja voi kaatua. Älä astu jalkalaudan päälle koko painolla.

Yhdistelmäpyörän mukana toimitetaan verkkovirtaan kytkettävä laturi. Laturin merkkivalot ilmaisevat 
milloin akku on täynnä.

Pyörätuoliosan irroittaminen
Irroita ensin kaapelit. Kuvaan merkityistä kaapeleista 
on irroitettava vasemman- ja oikeanpuolimmainen. 
Vasen pistoke irtoaa kiertämällä pistokkeen metal-
linen osa ensin auki ja vetämällä pistoke sitten ulos. 
Oikeanpuoleisessa pistokkeessa on lukitusvipu 
alapuolella. Vedä sormella vipua taaksepäin ja kierrä 
pistoketta aukipäin.

Avaa rungon salpa. Käännä vipu kokonaan auki 
jotta salpa irtoaa.

Pidä kiinni rungon takaosasta, ettei se pääse 
kaatumaan. Nosta runkoputkea hieman irrottaaksesi 
pyörän osat toisistaan.

Latauspistoke
Latauspistoke on pyörätuoliosan takana. Irroita 
pyörän virtajohto akusta painamalla pistokkeen 
oikealla puolella olevaa pientä metallista nappia. 
Aseta laturin pistoke virtajohdon tilalle. Laturin 
merkkivalot ilmaisevat latauksen tilan. Akku 
latautuu vihreän valon palaessa.
 

 
 



Malike-keskus
Sumeliuksenkatu 18 B, 3. krs, 
33100 Tampere

Puh.  040 483 9327
malike@kvtl.fi
www.malike.fi

Päävirtakytkin
Varmista sähköistä avustinta käytettäessä, että 
päävirtakytkin on asetettu “ON”-asentoon. 
Pyörässä on myös kytkin ohjaustangossa, mutta 
se on asetettu valmiiksi “ON”-asentoon.

Ohjaustangon korkeus
Löysää kuvaan merkityt neljä kuusiokoloruuvia 
(5 mm) kummaltakin puolelta ja säädä sopiva 
korkeus. Kiristä ruuvit.

Istuimen selkänojan kulma
Selkänojan kulmaa voidaan säätää avaamalla 
istuimen pikalukot. Vedä tappi ulos ja käännä sitä 
hieman. Toista sama toiselle puolelle ja säädä sopiva 
kulma. Kierrä tappeja, jolloin ne lukittuvat uudestaan. 
Varmista, että selkänoja on lukittunut liikuttamalla 
sitä käsin.
 

Satulan korkeus
Avaa satulan lukitus kuvan kahvasta. Säädä sopiva 
korkeus ja kiristä lukitus.

Jalkalaudan korkeus
Löysää kuvan kuusiokoloruuvit(5mm) jokaisesta 
kiinnikkestä. Säädä sopiva korkeus ja kiristä ruuvit.
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Turvavyöt
Nelipistevyöt kiinnitetään pistolukolla. Säädä 
vöihin sopiva kireys.

Käsijarru
Pyörän käsijarru on käytettävissä molemmilla käsillä. 
Purista alempaa kahvaa ylöspäin jarruttaaksesi. 

Seisontajarru
Lukitse seisontajarru ohjaustangossa olevalla 
lenkillä. Purista jarrua voimakkaasti ja käännä 
jarrukahva lenkissä olevaan loveen.

Manuaalivaihteet
Manuaalivaihteita käytetään satulan alla olevasta 
kahvasta. Kierrä kahvaa vaihtaaksesi vaihteita. 
Voit polkea vaihteita vaihtaessasi.

Kaasukahva
Apumoottoria käytetään ohjaustangon kaasukahvaa 
kiertämällä. 
 
 

Apumoottori ei ole tarkoitettu jatkuvasti käytettäväksi, vaan avuksi esimerkiksi ylämäissä ja liikkeelle-
lähdöissä. Apumoottoria käytetään ohjaustangon kaasukahvasta, pyörää on kuitenkin poljettava 
samanaikaisesti.


