Käyttö ja turvallisuusohj

Käyttö- ja turvallisuusohje Trail-Gator polkupyörän vetoaisa
The Trail-Gator Bicycle Tow Bar muuntaa
tavallisen lastenpyörän helposti perässä
vedettäväksi ”peräpyöräksi”. Vetoaisaa voi
säilyttää aikuisen pyörässä, mistä se on
helppo ottaa käyttöön. Vetoaisa nostaa
vedettävän pyörän eturenkaan ilmaan,
jolloin ohjattavuus on vetävässä
polkupyörässä. ”tukiaisa” vakauttaa ilmaan
nousseen renkaan jolloin se ei pääse
kääntymään poikittain.
Vetoaisan vaatimukset:
Aikuisten polkupyörä
• Minimi renkaan halkaisija 26”
• Satulaputken halkaisija 1”-1,25”. EI SAA KÄYTTÄÄ PIENEMPÄÄ!
• Suositellaan teräsputkea
• Satulaputken takana pitää olla tilaa jotta vetoaisa pääsee kääntyilemään ( ei esim.
työkalukoteloa tms.)
Lasten polkupyörä
• Takapyörän vapaa pyöriminen(pyörä pyörii vaikka ei poljeta)
• Renkaan halkaisija 12”-20”
• Ohjaustangon edustan tulee olla tyhjä ( ei esim. koria tms. kiinnitettynä)
• Apupyörät tulee poistaa/nostaa ylös hinauksen ajaksi
Asennus
1. Irrota aikuisten pyörästä satulaputki
2. Määrittele putken halkaisija ja käytä sovitinpaloja tarvittaessa. A pieni, B iso
3. Aseta satulaputki vetoaisan läpi ja jos käytät sovitinpaloja, niin niiden aukon tulee olla
taaksepäin. Pultit tulee kiristää oikein ja välimatkan tulee olla vähintään kuvan osoittama C.
Aseta vetoaisa mahdollisimman lähelle pyörän runkoa ja suoraan taaksepäin.
4. Säädä vetoaisan pituus. Reikä F 14”-16” lasten pyörä ja reikä G 18”-20” aikuisten pyörä.
Liikuta ulointa putkea ja lukitse sokalla.
5. Määrittele lastenpyörään tulevan osan asennuspaikka. Yleensä 14”-16” lastenpyörissä
yläasennus 5.1 tai keskiasennus 5.3. 18”-20” yleensä ala-asennus 5.2 tai keskiasennus 5.3
6. Määrittele lastenpyörän asennusosan U-pulttien etäisyys toisistaan. U-pulttien käyrät osat
eivät saa koskaan osoittaa sisäänpäin vastakkain.
7. Liitä vetoaisa lastenpyörään seuraavasti: Nosta aisaa L-liittimen kohdasta toisella kädellä ja
lastenpyörää toisella asentoon 7.1. Aseta liitin kohdalleen ja laske molemmat alas kunnes se on
kokonaan paikallaan 7.3. Oikein asennettuna lastenpyörän eturengas nousee ilmaan ja vetoaisan
liittimen reiät ovat oikeassa kohdassa suhteessa lastenpyörän asennusosaan.

8. Liitä Quick Release N, asenna säätämällä mutteria O ja lukitse
9. Jotta Quick Release lukittuu kunnolla toimi näin: Aseta vipu auki asentoon P, kiristä
pyörittämällä mutteria kunnes se pysähtyy. Aseta vipu sulki asentoon Q. Jotta se on kunnolla
kiinni sen tulee kiristyä kunnolla.
10. Tarvittaessa lastenpyörän eturengasta voidaan nostaa/laskea. Tämä tapahtuu lisäämällä prikkoja
kuvan tavalla joko ylös tai alas.
11. Asennettaessa sovituspalaa (R), löysää kaikkia muttereita mutta älä irroita. Aseta sovituskappale
paikalleen, kohdista ja kiristä mutterit. Liian alhalla / ylhällä oleva pyörä voi aiheuttaa
vaaratilanteen.
12. Tukiaisaa asennettaessa lastenpyörään irrota eturengas ja määrittele haarukan koko.
13. Aisan voi asentaa joko etuhaarukkaan tai vaihtoehtoisesti ohjaustankoon.
14. Irrota vetoaisa lastenpyörästä, lyhennä ja aseta se takapyörään asennettuun pidikkeeseen.

MUISTA AINA PYÖRÄILYKYPÄRÄ MOLEMMILLE !

