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Van Raam Fun2Go -rinnakkain poljettava pyörä 
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Van Raam Fun2Go on sähköavusteinen rinnakkain poljettava pyörä. Istuimien 
etäisyys ja ohjaustankojen korkeus on säädettävissä. Pyörän hallintalaitteet 
on sijoitettu avustajan ohjaustankoon. Avustettavan pyöräilijän ohjaustanko 
on kiinteä.

Avustettavan pyöräilijän polkimien liike 
on mahdollista säätää joko itsenäiseksi, 
täysin vapaaksi tai pakottavaksi. 
Kummankin pyöräilijän 
maksimipaino on 120 kg.

MUISTA
KYPÄRÄ!

Haaramitta 75–90 cm

Pyöräilijän maksimipaino  120 kg

  

Pyörän mitat           

Pituus 195 cm

Leveys 104 cm

Korkeus 120 cm

Istuinkorkeus 58 cm

Paino 100 kg
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Käyttöönotto
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Pyörän mukana toimitetaan verkkovirtaan kytkettävä laturi. Laturissa on merkkivalot latauksen edisty-
misen seuraamiseksi. Punainen valo palaa latauksen aikana ja vaihtuu vihreäksi akun tullessa täyteen.

Latauspistoke
Latauspistoke on pyörän takaosassa, tavarakorin 
vieressä.

Ohjaustankojen säädöt
Avaa kuvan kuusiokoloruuvi (6 mm) säätääksesi 
ohjaustankojen kulmaa. Säädä sopiva asento ja 
kiristä ruuvi. Ruuvi on kiristettävä melko voimak-
kaasti, jotta tanko on tukeva.

Avaa kuvan kuusiokoloruuvi (6 mm) ohjaustangon 
keskeltä muuttaaksesi ohjaustangon korkeutta. 
Avaa ruuvi ja säädä sopiva korkeus. Varmista, 
että tanko on suorassa ja kiristä ruuvi. 

Istuimen etäisyys
Nosta kuvaan merkitystä kahvasta istuimen alta 
säätääksesi istuimen etäisyyttä. Nosta kahvaa ja 
siirrä istuinta samanaikaisesti eteen tai taakse. 
Vapauta kahva, niin istuin lukittuu tilaansa.
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Avustettavan istuimen selkänojan kulma
Avaa kuvan kahvasta selkänojan lukitus ja säädä 
selkänojaan sopiva kulma. Kiristä lukitus.

Jalkatuet
Jalkatuissa on kiristys kahdella remmillä ja pieni 
kaukalo kantapäälle.

Turvavyö
Avustettavan pyöräilijän istuimessa on pistolukollinen 
turvayö. Kiristä turvavyö sopivan mittaiseksi.

Seisontajarru
Lukitse seisontajarru kääntämällä kuvan harmaa 
kahva alas. Kahva on avustajan ohjaustangon 
keskiosassa.

Manuaalivaihteet
Manuaalivaihteita käytetään avustajan ohjaustangon 
vasemmasta kahvasta. Lopeta polkeminen ja kierrä 
kahvaa vaihtaaksesi vaihteita (1 – 8). 
Manuaalivaihteet eivät vaikuta avustettavan pyöräi-
lijän polkimiin. 
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Avustimen ohjauspaneeli
Ohjauspaneelin alaosan palkki näyttää akun 
varauksen (vihreä = täynnä). Numeronäppäimistä 
säädetään apumoottorin voima. Avustin käynnis-
tetään punaisesta näppäimestä.

Polkimien asetuksen valinta
Polkimien asetus valitaan avustajan ohjaustangon 
alaosassa olevasta kytkimestä. Käännä kytkintä 
vaihtaaksesi asetusta (1 – 3).
 
 

Tandem on varustettu akkukäyttöisellä apumoottorilla. Apumoottoria käytetään ohjaustangon 
kaasukahvasta, pyörää on kuitenkin poljettava samanaikaisesti.

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 siirtämään liikettä 
avustettavan jalkoihin. Tarkkaile tällöin, että avustettavan polkemisliike säilyy hallittuna ja pidä pyöräily-
nopeus riittävän alhaisena. Älä polje väkisin.

Sähköavustimessa on myös toiminto helpottamaan liikkeellelähtöä. Kaasukahvaa kääntämällä avustin 
käynnistyy viiveellä, ilman polkemista.

Kaasukahva
Käännä oikeanpuoleista kahvaa käyttääksesi apu-
moottoria.


