
Pyöräilijöiden mitat           

Jalan sisämitta 72 – 92 cm

Maksimipaino 120 kg

 

 

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE 
Huka Pegasus -rinnakkain poljettava pyörä 

Huka Pegasus on rinnakkain poljettava pyörä jossa on sähköinen apumoottori. 
Kaikki pyörän hallintalaitteet on sijoitettu avustajan ohjaustankoon.

Avustettavan pyöräilijän polkimille on kolme asetusta, joilla liike on mahdollista 
säätää täysin vapaaksi, itsenäiseksi tai pakottavaksi. Avustettavan pyöräilijän 
istuin on käännettävissä pyörään 
siirtymisen helpottamiseksi.

MUISTA
KYPÄRÄ!

Pyörän mitat           

Pituus 205 cm

Paino 65 kg

Istuinkorkeus 64 cm

Selkänojan korkeus 35 cm

Maksimikuorma 250 kg
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Käyttöönotto
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Pyörän mukana toimitetaan verkkovirtaan kytkettävä laturi. Akun takaosassa olevat merkkivalot 
ilmaisevat latauksen edistymisen. Valot palavat yhtäjakoisesti akun ollessa täynnä.

Latauspistokkeen kytkeminen

Latauspistoke kytketään pyörän takaosassa olevaan 
pistokkeeseen. Huomioi, että pistoke sopii paikalleen 
vain yhdessä asennossa.

Merkkivalot

Akun takaosan merkkivalot ilmaisevat latauksen 
edistymisen.

 

Kahvojen säätö

Avaa kuvaan merkityt kuusiokoloruuvit (5 mm) 
kiertääksesi ohjaustangon kahvoja. Aseta sopiva 
kulma ja kiristä ruuvit.

Ohjaustangon kulman säätö

Avaa kuvaan merkitty kuusiokoloruuvi (5 mm) ja 
säädä ohjaustankoon sopiva kulma. Kiristä ruuvi.
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Ohjaustangon korkeus

Poista kuvaan merkitty muovinen tulppa 
(voit tarvita ruuvimeisselin) ja avaa alla oleva kuusio-
koloruuvi säätääksesi ohjaustangon korkeutta (6 mm). 
Säädä ohjaustankoon sopiva korkeus ja varmista, 
että tanko on suorassa. Kiristä ruuvi ja aseta tulppa 
paikalleen.

Istuimen etäisyyden säätö

Nosta kuvaan ympyröidystä mustasta kahvasta ja 
siirrä istuin sopivalle etäisyydelle ohjaustangosta. 
Varmista, että istuin lukittuu uudelleen paikoilleen. 
Lukitse pyörän seisontajarru helpottaaksesi istui-
mien säätämistä.

Istuimen kääntäminen

Avustettavan pyöräilijän istuimen saa käännettyä 
sivulle pyörään nousemisen helpottamiseksi. 
Nosta kuvaan merkitystä vivusta ja käännä istuinta. 
Palauttaessasi istuimen suoraan, varmista, että 
istuin lukittuu paikalleen.

Jalkatuet

Jalkatuissa on remmikiinnitys ja pieni kaukalo 
kantapäille. 

Turvavyö

Avustettavalle pyöräilijälle on turvavyö, jossa on 
pistolukko. 
 
 

3/4



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

Puh.  040 483 9327
malike@kvtl.fi
www.malike.fi4/4

Avustettavan pyöräilijän polkimille on valittavissa kolme asetusta

 #1 Avustettavan pyöräilijän polkimet ovat vapaalla ja pyörivät tyhjää.
 #2  Kumpikin pyöräilijä voi polkea. Kumpikin pyöräilijä voi myös levätä välillä toisen jatkaessa.
 #3  Kumpikin pyöräilijä voi polkea, mutta polkeminen pakottaa toisetkin polkimet liikkeeseen.

 Kolmatta toimintoa voidaan käyttää polkemisliikkeen opetteluun ja terapiakäytössä siirtä- 
 mään liikettä avustettavan jalkoihin. Tarkkaile tällöin, että avustettavan polkemisliike 
 säilyy hallittuna ja pidä pyöräilynopeus riittävän alhaisena. Älä polje väkisin.

 Pyörässä on myös toiminto helpottamaan liikkeellelähtöä. Apumoottorin voiman sääti-
 mestä painamalla apumoottori käynnistyy viiveellä, ilman polkemista.

Seisontajarrun käyttäminen

Nosta kuvassa oleva hopeinen kahva ylös lukitaksesi 
seisontajarrun. 

Manuaalivaihteet

Manuaalivaihteita käytetään ohjaustangon oikean-
puoleisesta kahvasta. Kierrä kahvaa vaihtaaksesi 
vaihteita. Älä polje vaihteita vaihtaessasi.

   

Polkimien asetus

Avustettavan pyöräilijän polkimien asetusta 
säädetään kytkimestä ohjaustangon alaosasta. 
Kierrä kahvaa vaihtaaksesi asetusta. Älä polje 
asetusta vaihtaessasi. 

 
Näyttö ja apumoottorin voima

Akun varaus ja apumoottorin voima näkyy ohjaus-
tangossa olevasta näytöstä. Apumoottorin voimaa 
säädetään kuvaan merkityistä, näytön oikealla 
puolella olevista näppäimistä. Apumoottori käyn-
nistyy keskimmäisestä näppäimestä. Ylimmästä 
näppäimestä lisätään apumoottorin voimaa ja lisäksi 
pitämällä näppäintä pohjassa käynnistetään liikkeel-
lelähdön avustin. 


