
KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE 
Tomcat Tiger -lasten kolmipyörä 

Tiger Trike on näppärä apu lasten pyöräilyyn. 
Pyörän polkimet on asennettu lähelle toisiaan, 
jotta polkeminen on mahdollista myös hyvin 
pienelle lapselle. Pyörää voi ohjata ohjaus-
tangon lisäksi takaosan työntöaisasta. 
Työntöaisassa on myös automaattinen 
jarru, joka helpottaa avustamista.

Pyörässä on tukevat vartalon-,
lantion- ja pääntuet. Jalkaosassa 
on remmeillä kiinnitettävät sääri-
tuki ja jalkaterän tuki. 
Tiger Trike -pyörää on saatavilla 
12” ja 14” renkailla.

Käyttäjän maksimipaino 48 kg

Käyttäjän minimipituus  75 cm
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Malli          12”           14” 

Pyörän pituus kahvan kanssa 130 cm 130 cm

Pituus ilman kahvaa 97 cm 97 cm

Pyörän leveys 62 cm 66 cm

Korkeus max 95 cm 98 cm

Pyörän paino 19 kg 19 kg
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Käyttöönotto
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Tiger Trike -pyörä on varustettu avustusaisalla, jolla avustaja voi ohjata ja hallita pyörää ajon 
aikana. Avustusaisassa on myös jarru nopeuden hallitsemiseksi. Jarrun rakenteen ansiosta riittää, 
että avustaja pitää otteen kahvasta, jolloin jarru hidastaa pyörää tarvittaessa.

Myöhemmin, pyöräilyn alkaessa sujua, voidaan pyörän avustusaisa irrottaa ja korvata karku-
remmillä. Karkuremmi kiinnitetään pyörässä olevaan vipuun, joka on yhteydessä pyörän jarruihin. 
Pyörä jarruttaa karkuremmistä vedettäessä.

Työntöaisan jarru
Työntöaisan jarrua käytetään kääntämällä kahvaa 
taaksepäin. Jarru toimii myös automaattisesti 
pyöräilijän kiihdyttäessä.

Seisontajarru
Kytke seisontajarru vetämällä kuvan jarrukahvasta 
taaksepäin ja painamalla musta nuppi alas.

Kuvaan on myös ympyröity vaihtoehtona 
käytettävän karkuremmin kiinnityspaikka.

Säärituki ja jalkaterän tuki
Säärituet kiristetään lukollisilla remmeillä. Jalka-
terän tuessa on tarrakiinnitys. Löysää jalkaterän 
tukea ja avaa säärituen remmien lukot. Aseta lapsen 
jalka polkimelle ja kiristä ensin jalkaterän tuen 
remmit. Kiristä lopuksi säärituen remmit. 

Niskatuki
Niskatuessa on kolme niveltä joilla säädetään 
tuelle sopiva etäisyys ja kulma. Avaa sormiruuvit ja 
aseta niskatuki sopivaan asentoon. Kiristä ruuvit.
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Pääntuet
Pääntuissa on kaksi työkaluin säädettävää niveltä. 
Tarvitset 10mm:n lenkkiavaimen. Löysää kuvaan 
merkityt pultit ja säädä tuki sopivaan kohtaan. 
Kiristä pultit.

Vartalotukien leveys
Vartalotukien leveyttä säädetään avaamalla kuvaan 
merkitty sormiruuvi. Säädä sopiva leveys ja kiristä 
ruuvi. 

Vartalotukien kulmasäädöt
Avaa kuvaan merkityt pultit säätääksesi vartalo-
tuen kulmaa. Tarvitset 5mm kuusiokoloavaimen 
sekä 13mm lenkkiavaimen. Säädä sopiva kulma 
ja kiristä pultti.

Turvavyö ja nelipistevyö
Nelipistevyö ja turvavyö kiinnitetään pistolukoilla. 
Kiristä hihnat huolellisesti.

Pyöräilijän jarru
Pyöräilijälle on ohjaustangossa käsijarru. 
Polkimissa ei ole jalkajarrua, mutta polkimien 
kiinteän rakenteen vuoksi, vauhdin hidastaminen 
niillä on mahdollista.
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Työntöaisan asentaminen
Aseta työntöaisan päässä oleva reikä pyörän taka-
osassa olevaan tappiin ylhäältäpäin. Vedä työntö-
aisaa hieman pyörästä poispäin. Paina peukalolla
aisassa olevaa nappia ja käännä aisaa hieman 
alaspäin. Aisa lukittuu paikoilleen kun päästät 
napin ylös.

 
Tarkista, että työntöaisassa olevasta reiästä on 
hieman näkyvissä tapin vieressä. Aisa on tällöin 
hyvin paikallaan. 

 

 


