
Rattaisiin kuuluu:
• Kokoontaittuva runko
• Istuin
• Pikalukoilla irroitettavat 20 ” 

renkaat
• Kääntyvä, 10” etupyörä
• Polkupyörän vetoaisa
• Sadesuoja
• Tukityynyjä

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE 
Kangoo Vario -monitoimirattaat

Kangoo Vario -monitoimirattaat ovat monipuolinen toimintaväline, jolla liikkumi-
nen onnistuu epätasaisessakin maastossa. Rattaita voi käyttää myös polkupyö-
rän peräkärrynä.

Erilaisten tukityynyjen avulla rattaisiin saadaan tukeva istuma-asento myös 
vaikeavammaiselle henkilölle.

Kangoo Vario -monitoimirattaita on saatavilla 2 kokoa. 
Koko 2:n kantavuus on noin 40 kg ja koko 3:n n. 60 kg. 

Polkupyörän peräkärrynä Kangoo-monitoimirattaiden maksimi-
kantavuus on 35 kg.

Aloita rattaiden kasaaminen kääntämällä työntökahvasta runko suoraksi. Lukitse iskunvaimennin 
(3-koossa 2 kpl) kiinnityskappaleeseen. Varmista, että iskunvaimennin tulee rungon ulkopuolelle. 



Aseta istuinosa paikalleen rungon sisään. Lukit-
se istuin sokkien avulla. Huomioi, että tummat, 
alhaalle kiinnitettävät sokat ovat pidemmät, kuin 
ylös kiinnitettävät, vaaleat sokat. Varmista, että 
sokka lukittuu kunnolla, Sokkia irroitettaessa luki-
tus vapautuu, kun kierrät niitä ensin 90 astetta ja 
nostat vasta sitten.

Takarenkaat lukittuvat pikalu-
kolla. Paina sormella akselin 
päästä samalla työntäen akselin 
paikalleen. Rengas irtoaa, kun 
painat akselin päästä ja vedät 
renkaan ulos. Takarenkaita kiin-
nitettäessä / irroittaessa varmis-
ta, että jarrut eivät ole päällä.

Eturengas kiinnitetään pika-ak-
selilla. Aseta rengas paikalleen 
uraan ja kiristä kääntämällä ak-
selin vipu rungon suuntaiseksi. 

Halutessasi voit korvata ison 
etupyörän kääntyvällä etupyöräl-
lä. Kääntyvä etupyörä asetetaan 
paikalleen työntämällä sovitekap-
pale runkoputkien väliin ja lukit-
semalla pika-akselilla. 

Molemmille takarenkaille on omat jarrunsa. Seison-
tajarru lukittuu painamalla yhtäaikaisesti jarrukah-
vaa ja lukitusvipua. Jarru vapautuu painamalla 
kahvasta ja nostamalla punaisesta nupista,

Jalkalaudassa on pituuden ja kulman säätö Pi-
tuuden säätöön voi tarvittaessa käyttää erillisiä 
jatkopaloja. Näitä säätöjä varten tarvitset kuusioko-
loavaimia.
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Polkupyörän vetoaisa kiinnitetään rattaisiin etupyö-
rän tilalle. Vetoaisa sovitetaan paikalleen rattaiden 
runkoputkien väliin pika-akselin avulla ja lukitaan 
mustassa sovituskappaleessa olevalla sormiruu-
villa.Rattaiden istuinkulma kannattaa laskea alas 
ennen polkupyörän vetoaisan kiinnitystä. Muista 
kiinnittää vetoaisan varmistuslenkki polkupyörän 
rungon ympäri

Polkupyörän sovitekappale koostuu kiinnitysosas-
ta, soviteprikasta ja varmistusvaijerista. Valitse 
sopiva prikka polkupyörän takarenkaan akselin 
vahvuuden mukaan.

Sovitekappale kiinnitetään polkupyörän taka-
akseliin avaamalla vasemmanpuoleinen kiin-
nitysruuvi, laittamalla sovituskappale akseliin 
sopivan prikan kanssa paikalleen ja kiristämällä 
ruuvi.Varmistusvaijeri kiinnitetään taka-akselin 
ympäri ja kiinni rungon sisäpuolelle.

Koko 3 Kangoo Vario -monitoimirattaissa on kaksi iskunvaimenninta. 
Iskunvaimentimen kiinnityskappaleen korkeutta muuttamalla voidaan 
säätää rattaiden istuinkulmaa.

Pyöräillessä muistahan pyöräilykypärän 
sekä polkijalle että peräkärryssä istujalle!

puh. 09-350 76 310 (arkisin klo 8–16) 
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi




