Käyttö- ja turvallisuusohje
Pyörätuolipyörä
(VanRaam Velo-Plus2, moottoroitu)

Pyörätuolipyörä mahdollistaa liikkumisen pyörällä silloinkin, kun siirtyminen pois omasta pyörätuolista
ei ole mahdollista esimerkiksi vaikean virheasennon ja suuren tuentarpeen takia. Tasolle voi siirtyä
omalla pyörätuolilla ja pyörätuoli kiinnitetään polkupyörän runkoon.
Polkupyörässä on yksi pyörä takana ja kaksi edessä; täten se on leveä ja vaatii suuren kääntösäteen.
Pyörässä on matala maavara ja soveltuu lähinnä piha- ja lähipyöräilyyn. Pyörän maksimikantavuus
on 220 kg. Pyörässä on kuusi ajovaihdetta. HUOM. Vaihda vaihdetta poljet. Pyörä on varustettu
sähköisellä apumoottorilla, jolla voidaan keventää polkemista esim. liikkeelle lähdettäessä ja
ylämäessä.

Kuvat 1 ja 2. Liitä aisa vastinkappaleeseen, nosta peräpyörää asettamisen helpottamiseksi. Varmista
sokalla. Yhden henkilön on hyvä pitää pyörää pystyssä kun runkoa liittäessä.

Kuvat 3-5. Kytke apumoottorin johdot sekä kaasukahva polkupyörään. Varmista että johdot eivät
roiku vapaana.
HUOM. Kun irrotat rungon osat toisistaan, muista irrottaa ensin apumoottorin johdot ja kaasukahva.
Säädä satula oikealle korkeudelle, niin että polkijan polvi on ala-asennossa hieman koukussa.
Säädä ohjaustanko hyvälle korkeudelle ja sopivaan asentoon. Laita peräpyörä jalalle seisomaan.

Kuva 6. Lukitse pyörän seisontajarrut
painamalla käsijarru pohjaan ja lukitse jarru
metallisella nokalla.

Kuva 7. Laske ramppi alas, poistamalla sokka
ja nostamalla vapautusvipua tason oikealla
puolella.
HUOM. Älä koskaan laita varpaita tason alle!
Lukituksen vapautuessa taso putoaa vauhdilla.

Rullaa pyörätuoli taakse asti tasolle, kasvot menosuuntaan. Lukitse ramppi painamalla voimakkaasti
tason takaosasta. Ramppi lukittuu kun naksahdus kuuluu molemmilta puolilta. Aseta
tasonvapautusvivun sokka paikoilleen.

Kuvat 8 ja 9. Vapauta pyörätuolin kiinnitysremmi painamalla pinkkiä vipua ja kiinnitä remmit
pyörätuolin runkoon (kaksi takana, yksi edessä) ja kiristä ratasta kääntämällä. Kiinnitä pyörätuolissa
istuvan turvavyö.
Kuva 10. Varmista että apumoottorin johdot ovat kytketty. Nosta
pyörän jalka ylös, vapauta seisontajarru ja kytke virta punaisesta
virtakytkimestä. Näytöstä näkee akun varauksen: jos virta on vähissä,
vain punaiset valot palavat. Apumoottorissa on kolme vaihdetta,
tasaisella vaihteet 1 ja 2 riittävät. Jos moottoria ei käytetä hetkeen,
virta katkeaa automaattisesti.
HUOM. Tarkista että virta ei ole kytketty, kun pyörää talutetaan tai kun
avustettavaa siirretään!
Apumoottoria voi hyödyntää raskaissa paikoissa, kuten ylämäissä ja liikkeellelähdössä. Moottori
käynnistyy ainoastaan pyörää polkiessa ja kaasukahvasta kierrettäessä.
Kuva 11. Apumoottorin lataus
Latauspistoke löytyy tarakan alta. Sammuta virta, kytke latausjohto
ensin pyörään ja sitten seinään. Akku on täynnä kun vihreä merkkivalo
palaa. Irrota johto ensin seinästä ja sitten pyörästä.
Pyörän säädöissä tarvittavat työkalut tulevat pyörän mukana. MUISTA
palauttaa myös työkalut.
MUISTA AINA PYÖRÄILYKYPÄRÄT MOLEMMILLE!

