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Indstilling af nye pedalarme på tvillingekæde Giraf-unicykler
Hvis du nogensinde er nødt til at skifte pedalarme på en tvillingekæde giraf-unicykel, vil du få brug for at indstille kædesystemet, så de to kæder arbejder korrekt sammen. Du vil vide om du har brug for at indstille kædesystemet, hvis den ene kæde er
stram i fronten, og den anden ikke er og vice-versa.
Afhængig af hvor meget justering der er påkrævet, er her tre processer som du bør følge indtil du finde den der finjusterer
systemet på din giraf-cykel.

Metode 1
Ved hjulet vil du se to tandhjulsplader. Disse er holdt på plads af 12 bolte (6 på hver side). Løsn disse bolte med et enkelt drej på
hver, imens kæden sidder på. Hvis det kun er nødvendigt med en smule justering, vil kæderne automatisk centralisere tandhjulene på deres korrekte pladser. Hvis dette er tilfældet, stram da tandhjulene igen, og justeringen er færdig. Hvis ikke dette er
tilfældet, gå da videre til næste metode.

Metode 2
Gentag metode 1, men tag denne gang alle 6 bolte ud af tandhjulet med 12 huller, og tillad det at rotere indtil du kan bruge det
andet sæt huller. Dette burde tillade tandhjulet at dreje yderligere end hullerne i metode 1 ville tillade. Hvis ikke dette ikke
virker, eller gør det værre, gå videre til metode nummer 3.

Metode 3.
Fjern hjulet fra stellet, og fjern 12-huls tandhjulet og vend det om. Sæt det nu på igen (løst til at starte med). Sæt hjulet på igen,
og gentag første metode, og skulle det ikke virke, skulle metode 2 virke.
Held og lykke med din vedligeholdelse. Husk; jævnligt at tjekke alle bolte og møtrikker på din giraf-cykel for at sikre dig at de
sidder stramt. Skade kan ske (både på cyklen og på dig selv), hvis du cykler på cyklen når dele sidder løst.
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