Käyttö- ja turvallisuusohje
Peräpyörä (Toni Cross)

Peräpyörä soveltuu lapselle, jolla on vaikeuksia itsenäisessä ohjaamisessa, jarruttamisessa, tai jonka
lihasvoima ei riitä polkemaan pitkiä matkoja. Peräpyörää voidaan käyttää tandemin sijasta esim.
näkövammaisella lapsella. Pyörää on kolmea kokoa. Mini 3-6 v., midi 6-9 v. ja maxi yli 10 v.
Peräpyörä kiinnitetään tavallisen polkupyörän perään ”peräkärryksi”. Tony Cross peräpyörässä on
kaksi pyörää rinnakkain, joten se on yksipyöräistä peräpyörää vakaampi malli.
Peräpyörä kytketään vetokoukullaan tavallisen pyörän satulaputkeen. Vetokoukun kiinnittämiseen
tarvitaan kiinto- tai jakoavainta. Varmista, että vetokoukun mutterit ovat huolellisesti kiinni.
Koukku kiinnitetään peräpyörän vetoaisaan kuvan 1. osoittamalla tavalla. Varmista, että
vetokoukun ”kuula” lukkiutuu vetoaisaan. Kiinnitä varmuusketju siten, että se on kiinni sekä
vetoaisassa että vetokoukussa ja kulkee satulaputken ympäri. (katso kuva 2)

Kuva 1.

Kuva 2.

Satulan säädöt
Voit säätää peräpyörän satulan korkeutta ja kallistusta. Myös satulan selkätuen korkeutta ja
etäisyyttä satulasta voidaan muuttaa. Lisäksi selkätuen turvavyön pituutta voidaan säätää.
Peräpyörän ohjaustangon korkeutta voi säätää ja sitä voi kallistaa eteen- tai taaksepäin. Säätämiseen
tarvitset pyörän mukana olevaa kuusiokoloavainta. Säätämiseen tarvittavat kuusioruuvit löytyvät
tangon pehmusteen alta. Pyöräillessä tangon tulee olla sillä etäisyydellä, että siitä saa hyvän tuen
eikä siihen tarvitse kurkotella. Etsi aina lapselle sopiva ajoasento ennen lähtöä. Tarkista ja korjaa
säädöt tarvittaessa.
Osa Toni Crosseistamme toimii kiinteänapaisesti, eli niiden polkimet pyörivät vauhdin mukaan.
Nämä pyörät soveltuvat lapsille, jotka eivät itse osaa tai pysty tuottamaan polkemisliikettä. Näiden
peräpyörien vetäjän on tarkkailtava vauhtia ja lapsen jaksamista. Huomaa, ettei kiinteänapaisella
pyörällä ajava lapsi voi pitää liikkeessä lepotaukoja.

Polkimiin kiinnitetyt jalkatuet pitävät jalat paikallaan polkimissa. Lapsen jalat voi kiinnittää
jalkatukiin remmeillä. Polkimien tuet saattavat yltää maahan epätasaisessa maastossa, elleivät jalat
ole kiinni polkimissa ja pidä niitä oikeassa asennossa.

Peräpyörän vetoaisa taittuu kuljetuksen ajaksi.
1. kierrettävä lukitsin avataan
2. käännettävä salpa vapautetaan
3. vetoaisa taitetaan peräpyörän alle

Kun laitat peräpyörän ajokuntoon, tarkista, että olet lukinnut vetoaisan suoraksi ja olet kiinnittänyt
peräpyörän polkupyörääsi huolella!
Tarkista renkaiden ilmanpaineet. Molemmissa renkaissa pitää olla sama paine.
Yhdistelmän kääntösäde on tavallista pyörää laajempi ja käännöksissä peräpyörä oikaisee hiukan.
Peräpyöräkin voi kaatua! Varo katukiveyksiä tai muita paikkoja, joissa peräpyörän rinnakkaiset
pyörät voivat joutua eri tasolle.

MUISTA KYPÄRÄT MOLEMMILLE!

