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Esipuhe

- Tässä käyttäjän oppaassa esiintyvät tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta. Tiedot ovat tekijänoi-
keuslain alaisia ja käyttäjän oppaassa olevia tietoja ei saa kopioida tai  muulla tavoin levittää ilman Invacaren 
kirjallista lupaa. 

- Euroopan ja koko maailman johtavana pyörätuolien valmistajana, Invacare pyrkii pitämään pyörätuolivalikoi-
maa, josta  löytyy jokaiselle pyörätuolin käyttäjälle sopiva, päivittäiset tarpeet täyttävä malli. Lopullinen sopi-
van pyörätuolinmallin valinta  on kuitenkin käyttäjän ja terveydenhoitoalan ammattilaisen vastuulla.

- Valitun pyörätuolin oikeanlainen ja tehokas käyttö perustuu siihen, että se on valittu käyttäjälle tehdyn lää-
ketieteellisen diagnoosin haitasta tai vammasta perusteella. Pyörätuoli on suunniteltu erityisesti sisäkäyttöön 
ja tietyin rajoituksin ulkokäyttöön. Ulkona pyörätuolilla liikkuessa noudattakaa ehdottomasti liikennesääntöjä.

Maahantuonti ja myynti



Alkusanat

Hyvä asiakkaamme,

Olette juuri ottaneet käyttöönne Invacaren pyörätuolin. Kiitämme meitä kohtaan osoittamastanne luotta-
muksesta.

Tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu kaikkein tiukimpien laatu- ja turvallisuusstrandardien mukaisesti ja 
täyttämään mahdollisimman tarkasti käyttäjänsä tarpeet. Tuote on koottu korkealaatuisia osia käyttäen ja se 
on käynyt läpi tarkan laaduntarkastuksen koko kokoamisprosessin ajan.

Tässä käyttäjän opaassa on kuvattu pyörätuolin käyttörajoitukset ja sellaiset säännöllisin väliajoin tehtävät 
huolto- ja säätötoimenpiteet, jotka pyörätuolin käyttäjä tai hänen avustajansa voivat tehdä. 
Kaikki korjaustoimenpiteet (paitsi sisäkumien vaihto) ja säätötoimenpiteet vaativat erikoistunutta teknistä 
tietotaitoa, jonka vuoksi niitä saa tehdä ainoastaan maahantuojan tekninen tuki.

Invacare
® Action®

 

3 NG on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön apuvälineeksi henkilölle, joka ei pysty kävelemään 
pitkiä matkoja omin avuin. Käyttäjäryhmässä on väliaikaiseen ja pitkäkestoiseen käyttöön (i.e. koko päivän 
pyörätuolissa viettävä henkilö) pyörätuolia tarvitsevia henkilöitä. 
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Suurin suositeltu käyttäjäpaino Heavy Duty kokoonpanolla 
on 125 kg ja istuinleveydessä 50,5cm 137 kg. Painorajaan 
vaikuttaa kuitenkin pyörätuolin käyttäjän aktiivisuustaso. 
Esimerkiksi 75 kg painava erittäin aktiivinen käyttäjä vaatii 
pyörätuolilta enemmän kuin 100 kg painava passiivisempi 
käyttäjä. Suosittelemme, että valitset oman elämäntyylisi mu-
kaisen pyörätuolimallin jälleenmyyjän opastuksella..

1.1. Kurottautuminen

Pyörätuolista kurottautumisen rajoitukset käyvät ilmi kuvista 
2, 3 ja 4, jotka on laskettu käyttäen edustavaa pyörätuolin 
käyttäjien tutkimusjoukkoa.
- Ainoastaan käsivarret saavat ulottua pyörätuolin istuimen 
ulkopuolelle (kuva 2).
- Turvallisuussyistä vartalon ja pään tulee pysyä istuinlinjan 
sisällä (kuva 3).

1 2 3

A. YLEISTÄ PYÖRÄTUOLIN KÄYTÖSTÄ

1. Turvallisuus ja käyttörajoitukset

 Jotta pyörätuolisi olisi vakaa ja toimisi moitteettomasti on 
tärkeää, että noudatat seuraavia ohjeita:
- vakaus ja tasapaino
Pyörätuolisi on suunniteltu käyttäytymään vakaasti normaa-
lissa päivittäisessä käytössä.
Melkein kaikella mitä teet pyörätuolistasi käsin on vaikutusta 
pyörätuolin tasapainoon.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme, että 
käytät turvavyötä/remmejä liikkuessasi pyörätuolilla ja paino-
pisteen siirroissa.
- Painon jakautuminen (kuva 1)
Päivittäisessä käytössä pyörätuolin käyttäjä joutuu kumartu-
maan ja kurottautumaan pyötätuolin ulkopuolelle. 
Nämä liikkeet aiheuttavat muutoksia normaaliin tasapainoon, 
painopisteeseen (G) ja painon jakautumiseen pyörätuolissa.
- Enimmäiskäyttäjäpaino



4 5

1.1.1 Kurottautuminen
Älä kurottaudu sivutukia edemmäksi (kuva 4)
Kun nojaat eteenpäin tai kurottelet esinettä, on tärkeää, että 
käytät tukipyöriä vakauden ja tasapainon ylläpitämiseen (ko-
hdistaen ne suoraan eteenpäin). Pyörien oikeanlainen linjaus 
on tärkeä turvallisuustekijä (kuva 5). 

1.1.2 Taaksepäin kurottautuminen

Kelaa pyörätuolisi niin lähelle kohdetta, että pystyt tarttumaan 
siihen vaivattomasti kurottelematta. Älä missään tapauksessa 
nojaa taaksepäin, koska pyörätuolisi voi kipata (kuvat 6 ja 7).

5 764
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1.2. Siirtyminen toiseen istuimeen 

1.2.1 Siirtyminen sivuttaissuunnassa

Siirtymisen voit tehdä ilman avustajaa, jos olet riittävän 
liikkuva ja sinulla on tarpeeksi voimakas ylävartalo.
- Siirrä pyörätuoli mahdollisimman lähelle istuinta johon aiot 
siirtyä, tukipyörät osoittaen sitä kohti. Lukitse molemmat 
manuaali jarrut.
. Siirrä vartaloasi eteenpäin istuimella (kuva 8) ;
- Siirtymisen aikana allasi on vähän tai ei laisinkaan tukea, 
joten suosittelemme että käytät siirtymislautaa;
- Jos pystyt nousemaan seisaallesi ja jos ylävartalosi on riit-
tävän vahva ja liikkuva, voit siirtää itseäsi eteenpäin istuinta 
kohden. 
Nosta jalkalevyt ylös ja työnnä jalkatuet-/levyt sivuun pois 
tieltä, kumarru eteenpäin pitäen kiinni sivutuista ja nosta 
itseäsi ylöspäin ; Siirry sitten paikkaan johon haluat istuutua 
otten tukea käsilläsi ja käsivarsillasi (kuva 9A).
1.2.2 Siirtyminen eteenpäin (kuva 9B)

Jos kykenet nostamaan käsilläsi itseäsi ylös ja ylävartalosi on 
riittävän vahva ja liikkuva, voit siirtyä eteenpäin ja toiselle 
istuimelle.
 Koska liike on vaativa, suosittelemme että pyydät siirtymis-
tapahtumaan mukaan avustajan, joka on turvana mahdollisissa 
vaaratilanteissa. 
Lukitse ensin jarrut ja linjaa tukipyörät eteenpäin. Huomaa 
että jarruja ei saa käyttää siirtymisen tukena. Ota tiukka 
ote käsituen kahvasta, varo satuttamasta kynsiäsi sivusuojan 
laitoihin. 
Työnnä käsillä itseäsi ylöspäin jolloin avustaja voi auttaa sinua 
siirtymään haluamallesi istuimelle. 

! Varoitus
- Siirry valmiiksi niin lähelle kohdetta kuin mahdollista ;
- Siirtyessäsi varmista, että painopisteesi on mahdollisimman 
takana, koska tällä tavalla et riko ruuveja tai istuinpehmustetta, 
eikä pyörätuolisi kaadu eteenpäin painonsiirron aikana ;
- Lukitse molemmat jarrut ; niitä ei kuitenkaan saa käyttää 
tukena siirryttäessä. Älä koskaan nouse jalkalevyjen päälle 
seisomaan noustessasi (kuva 10).

8 9A 109B
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1.3. Kallistus (paino takapyörillä)

Tasapainon ylläpitämiseksi älä kallista tuolia ilman avustajaa. 
Avustajan tulee olla tietoinen vaaditusta fyysisestä voimasta 
ja oikeasta työskentelyasennosta, jotta hän ei kuormita liikaa 
selkäänsä (pitää selkä suoristettuna ja polvet taivutettuna 
kallistuksen aikana).
Pyörätuolin kallistamiseksi avustajan tulee tarttua tiukalla ot-
teella työntökavoihin ja varmistaa, että ne ovat kunnolla kiinni.  
Avustaja varoittaa pyörätuolin käyttäjää aikomuksestaan 
kallistaa pyörätuolia, pyytää häntä nojaamaan taaksepäin ja 
varmistaa etteivät istujan kädet eivätkä jalat ole kosketuksissa 
liikkuvien osien kanssa.
Tämä jälkeen avustaja asettaa jalkansa kynnyksenylittäjälle ja 
kallistaa pyörätuolia tasaisesti kunnes tuntee painon jakau-
tumisen muutoksen (tasapaino saavutetaan noin 30°). Tällä 
hetkellä pyörätuolin saa siirrettyä vaivattomasti esteen yli.
Lopuksi avustaja hitaasti ja  hallitusti laskee pyörätuolin etuo-
san alas pitäen tiukasti kiinni työntökahvoista.

! Varoitus
- Ota huomioon irrotettavat osat kuten käsituet tai jalkatuet : 
niitä ei saa KOSKAAN käyttään nostamisen tukena, koska ne 
voivat  irrota, ja siten johtaa käyttäjän tai avustajan vahingoit-
tumiseen. 
- Älä koskaan laske pyörätuolia alas äkkinäisellä liikkellä, 
vaikka se olisi ainoastaan muutaman sentin päässä maasta, 
koska se voi  johtaa käyttäjän vahingoittumiseen.

1.4. Kallistus, jalkakäytävät

Jalkakäytävälle nouseminen :
- Tapa 1 (kuva 11)
Avustaja vie pyörätuolin jalkakäytävän viereen kelauspyörät 
edellä.  Avustaja kallistaa pyörätuolia taaksepäin kunnes tu-
kipyörät koskettavat jalkakäytävää ; avustaja työntää pyörä-
tuolia eteenpäin kunnes takapyörät koskettavat sen reunaa 
ja työntää pyörätuolia kunnes takapyörät nousevat jalkakäy-
tävän yli. 

- Tapa 2 (kuva 12)
Tässä tapauksessa avustaja pysyy jalkakäytävällä ja kääntää 
pyörätuolia kunnes kelauspyörät koskettavat jalkakäytävän 
reunaa. Avustaja kallistaa pyörätuolia tasapainopisteeseen asti 
ja vetää taaksepäin kunnes tukipyörät ovat nousseet jalkakäy-
tävälle.
Avustaja varmistaa, että pyörätuolin pyörät koskettavat 
maata ennen kuin laskee pyörätuolin alas.

11 12
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Jalkakäytävältä laskeutuminen :
Avustaja  vie pyörätuolin jalkakäytävän eteen, kallistaa taak-
sepäin kunnes saavuttaa tasapainopisteen, sen jälkeen hän 
työntää pyörätuolia eteenpäin kunnes kelauspyörät kosket-
tavat maata esteen ylityksen jälkeen ; avustaja laskee myös 
tukipyörät maahan.

1.5. Portaat
Liikkeen vaikeuden vuoksi suosittelemme että mukana on 
kaksi avustajaa, toinen edessä ja toinen takana.

Portaat, nouseminen (kuva 13) :
Avustaja, joka on pyörätuolin takana kallistaa pyörätuolia, 
kunnes se saavuttaa tasapainopisteen. Vetää pyörätuolin 
ensimmäiseen rappuun kiinni, pitää tiukasti kiinni työntöka-
hvoista nostaen tuolia. Avustaja, joka on pyörätuolin edessä 
pitää kiinni pyörätuolin rungosta ja nostaa tuolin portaan 
yli saman aikaan kun takana oleva avustaja ottaa askeleen 
seuraavalle askelmalle.
Älä laske pyörätuolin tukipyöriä maahan ennen kuin tuolin 
edessä oleva avustaja on ylitettänyt viimeisenkin askelman. 

Portaat, laskeutuminen :
Sama toimenpide kuin yllä, mutta päinvastaisessa järjestyk-
sessä.

! Varoitus
- Älä yritä nostaa pyörätuolia irrotettavista osista (kuten 
käsituet, jalkatuet tai jalkalevyistä),
- Älä käytä liukuportaita pyörätuolin siirtämiseen, koska se 
voi johtaa vakavaan tapaturmaan.

1.6. Kaltevat tasot

Suosittelemme, että vältät kulkemasta rampista, jonka kulma 
on yli 9 °.  Tämän kaltevuusasteen ylittävissä rampeissa on 
vaarana, että pyörätuoli kaatuu jos se kääntyy poikittain 
(kuva 14).

13 14
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Nouseminen ramppia pitkin (kuva 15) :

Taivuta ylävartaloasi eteenpäin ja työntele kelausvanteista 
nopeassa tahdissa pitääksesi yllä oikea nopeutta ja  suuntaa. 
Jos haluat levätä matkalla, lukitse molemmat jarrut.

Laskeutuminen ramppia pitkin (kuva 16) :
Taivuta ylävartaloasi alaspäin ja anna kelausvanteiden liukua 
käsiesi läpi varmistaen, että pystyt kontrolloimaan pyörätuolisi 
suuntaa ja nopeutta.

! Varoitus
- Vältä yhtäkkistä kääntymistä äläkä koskaan yritä nousta ja 
laskea ramppia viistosti (kuva 17).

1816 1715

2. Käyttö

2.1. Pyörätuolin kokoon taittaminen ja avaaminen

2.1.1 Pyörätuolin avaaminen (kuva 18) : 

- Ota kädellä kiinni sivutuesta tai toiselta puolelta istui-
nosan putkea ja kallista pyörätuolia itseäsi päin (niin että 
takapyörä ja tukipyörä koskettavat maata) ; 
- Paina putkista alaspäin kunnes istuinkangasta kantava 
putki on täysin suora ja istuinkangas tiukkana ; 
- Lukitse manuaaliset jarrut, siirrä jalkatuet pois edestä 
(jalkatuet/etäisyys maahan - katso § B-2.1.4).  Nyt voit istua 
alas.
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2.1.2 Pyörätuolin kokoon taittaminen (kuvat 19 ja 20) : 

- Aseta jalkatuet eteen ja nosta jalkalevyt ylös ;
- Ota kiinni istuimen kankaan molemmista päistä (edestä ja 
takaa) ja nosta ylöspäin.

! Varoitus
- Taita pyörätuoli kokoon siten että istuinkangas taittuu 
ylöspäin, näin vältyt vahingoittamasta itseäsi pyöärtuolin 
liikkuvissa osissa.

2.2.  Kelaaminen
 
Pyörätuolissasi on kelausvanteet pyörien liikuttamista varten.  
Kelausvanteet tulee säätää korkeutesi mukaan parhaan 
mahdollisen tarttumaotteen saamiseksi. Lisävarusteilla ne 
voidaan muuntaa edelleen otteen parantamiseksi (liukues-
teet, jne.)
Terveydenhuollon ammattihenkilö auttaa sopivan kelaustavan 
löytämisessä ja omaksumisessa.

19 20
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3. Vianmääritys ja huoltotoimenpiteet

3.1. Toimivuustestaus

Käyttäjänä huomaat ensimmäisenä pyörätuolissasi esiintyvät 
viat ja poikkeavuudet. Alla oleva taulukko auttaa löytämään 
viat ja kertoo mistä ensimmäiseksi vikaa kannataa etsiä.

Jos viat eivät katoa sen jälkeen kun olet tarkastanut renkaiden 
ilmanpaineen ja kiristänyt mutterit, ota yhteyttä jälleenmyy-
jääsi. Sisäkumien korjaus on ainoa korjaustoimenpide jonka 
saat suorittaa itse (katso § B-2.3).

3.2. Yleistarkistus

Huoltotoimenpiteitä varten ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Suosittelemme että viet pyörätuolin kerran vuodessa 
huoltotarkastukseen jälleenmyyjälle.  Säännöllinen huolto 
auttaa vikojen ennaltaehkäisyssä ja pitää pyörätuolisi hyvässä 
toimintakunnossa.

Sinä tai avustajasi voitte tehdä seuraavat huoltotarkastukset 
itse:

a. Yleistä
Varmista, että pyörätuolisi avatuu ja taittuu kokoon helposti.
Varmista, että pyörätuolisi kulkee suoraan (ei vastusta tai 
suunnanmuutosta).
b. Manuaaliset jarrut
Varmista, että manuaaliset jarrut eivät kosketa kelauspyöriä 
kelattaessa.
Varmista, että manuaaliset jarrut toimivat vaivattomasti.
Varmista, että liitoskohdissa ei ole kulumista tai ylimääräistä 
väljyyttä.
c. Kokoontaittumismekanismi
Tarkista, että mekanismissa ei ole kuluneita tai vääntyneitä 
osia.
d. Roiskesuoja/käsituen pehmuste
Varmista, että kaikki mutterit ja ruuvit ovat tiukasti kiinni.
e. Käsituet
Varmista, että käsituet ovat tiukasti paikallaan, mutta tarvit-
taessa niiden irrottaminen on helppoa.

Pyörätuoli 
puoltaa 
oikealle

Pyörätuoli 
puoltaa 

vasemmalle

Hidas 
kääntyminen 

tai ohjaus

Tukipyörä 
ei kosketa 

maata

Nitinää ja 
kalketta

Pyörätuolin 
osien löy-

syys
Tarkistus

Varmista, että rengaspaine 
on oikea ja tasainen(kts. 
§ B-2.3)

Varmista, että mutterit ovat 
tiukasti kiinni

Varmista etuhaarukan 
kulma

Varmista, että molemmat 
tukipyörät koskettavat 
maata samanaikaisesti
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f. Pehmuste
Tarkista, että käsituen pehmuste on hyvässä kunnossa.
g. Istuimen ja selkätuen verhoilut
Tarkista, että verhoilu on hyvässä kunnossa.
h. Kelauspyörät
Varmista, että mutterit ja laakerit ovat hvyin kiristetty.
Varmista, että kelauspyörät ovat rungon suuntaiset.
i. Kelausvanteet
Varmista, että kelausvanteet ovat sileät.
j. Pinnat
Tarkista, että pinnat ovat suorat, eivätkä ne ole vääntyneet 
tai rikki.
k. Tukipyörät 
Tarkista tukipyörää kääntämällä että akseli on tiukka: pyörän 
tulee pysähtyä asteittain.
l. Haarukka/ripustukset
Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat paikallaan.
m. Ilmakumi tai kovakumi renkaat
Tarkista ilmakumirenkaiden ilmanpaine (oikea arvo on mer-
kitty renkaan kylkeen); tarkista kovakumi renkaiden kunto.
n. Huolto
Älä käytä puhdistusaineita. Ainoastaan istuinpehmusteen voit 
puhdistaa saippualla ja vedellä. Muista kuivata pyörätuoli jos 
se on kastunut (so., puhdistuksen tai sadesäällä liikkumisen 
jälkeen).

Vältä liikkumista märällä alustalla, sorassa, ruohikossa jne. 
(varoitus: erityisesti hiekka ja merivesi vahingoittavat kuula-

laakereita) ; kun käytät pyörätuolia sisätiloissa, suosittelemme 
kovakumirenkaiden käyttöä, erityisesti matolla kulkiessa.
Älä altista pyörätuolia korkeille yli 40°C lämpötiloille (esim., 
ajoneuvossa).

4. Kuljetus

Pyörätuolin kuljettaminen ajoneuvossa

Invacare® Action3 turvallisuus on testattu ISO-7176-19:2001 
mukaisesti, jonka mukaan Invacare

®

 Action
®

 

3 NG -pyörätuo-
lia voidaan käyttää kuljetusistuimena ajoneuvoissa, jotka on 
varustettu tätä tarkoitusta varten. Pyörätuoli tulee kiinnittää 
ajoneuvoon seuraavilla sivuilla olevia ohjeita noudattaen. 
Muista että paras ratkaisu on siirtää pyörätuolin 
käyttäjän pyörätuolista autonistuimelle. 
 
4.1. Testausraportti: kiinnitysjärjestelmän dynaami-
nen turvallisuuskoe (ISO-7176-19)

Testinumero: P500846A (kiinteäselkäosa) & P5000846B 
(kallistuva selkäosa) 
Asiakas: Invacare Rea AB
Päivämäärä: 2005-01-21 
Testaus
Sysäysmäärittely ISO-7176-19
Pyörätuolin valmistaja: Invacare Poirier SAS 
Malli: Action3  
Paino: 14.5 kg (kiinteä) 16,5 kg (kallistuva) 



12 13

Kokoonpano: menosuuntaan päin
Turvakiinnitysjärjestelmä Valmistaja: Unwin Safety Systems 
Malli: 4 Pt WWR/ATF/K/R 
Kiinnitysjärjestelmä: Unwin Low Profile Rail
Käyttäjän turvavyö: Valmistaja: Unwin Safety Systems 
Malli: 3 Pt WWR/HD/ATF/K/R 
Törmäyskoe mannekiini Hybrid III 
Paino: 76.5 kg 
Testikokoonpano
Kori: Korkeus 46 cm 
Selkäosa: Kiinteä/Kallistuva 
Istuin: hihnamalli
Käsituet: Korkeussäädettävät 
Jalkatuet: Sisään- ja uloskääntyvät 
Kelauspyörät: 24" ilmakumi 
Tukipyörät: 8” x 1” 1/4 kovakumi 
Lisävarusteet: Nilkkaremmit 
Testauspäivä: 2005-01-21
 
Tässä testissä käytettävillä turvakiinnitysjärjestelmillä tulee olla 
ISO-10542 hyväksyntä. Olemme valinneet turvakiinnitysten 
toimittajaksi Unwinin, joka on tunnettu pyörätuolien 
turvakiinnitysten toimittaja. 
 
The safety restraint devices used in this test must be approved 
according to ISO-10542. We have chosen to work with Unwin, 
a well-known quality manufacturer of safety restraint devices 
for wheelchairs.
 

4.2. Huomattavaa ennen pyörätuolin 
kulJjettamista ajoneuvossa 
 
• Suosittelemme että pyörätuolin käyttäjät siirtyvät ajoneu-
von istuimelle ja käyttävät ajoneuvoon asennettuja turvavöitä 
tms. kiinnitysjärjestelmää aina kun se on mahdollista.
• Pyörätuoli on testattu vakiovarustuksella. Testiä ei ole tehty 
muilla kokoonpanoilla. Katso käyttäjän oppaasta testitulokset 
osiosta: ”Testausraportti: kiinnitysjärjestelmän dynaaminen 
turvallisuuskoe”.
• Pyörätuolin lisävarusteet on joko kiinnitettävä pyörätuoliin 
tai irrotettava ja kiinnitettävä ajoneuvoon kuljetuksen ajaksi. 
(esim. pöytälevyt).
 • Pyörätuolin osiin tai sen runkoon ei saa tehdä muutoksia 
tai korvauksia ilman Invacare®:n kirjallista lupaa.
• Pyörätuolia paikallaan pitävän rintakehävyön tulee kulkea 
pyörätuolin käyttäjän yli ja sen lisäksi toinen vyö reisien yli 
(3-piste turvavyö).
• Pyörätuolin osat, kuten käsituet, tuet, renkaat tms. eivät saa 
häiritä turvavyön kiinnityksen toimintaa. (Katso alla olevaa 
kuvituskuvaa.)
• Pyörätuoli tulee kiinnittää ajoneuvoon ISO 10542-2 hyväk-
sytyn 4-piste turvavyöjärjestelmän avulla tässä käyttöoppaassa 
kuvatulla tavalla.
• Pyörätuoli, jossa on matkustaja, tulee kiinnittää kasvot me-
nosuuntaan päin jarrut lukittuna.
 • Törmäyskoemannekiinin paino on 75 kg, ISO 7176-19 
mukaisesti, vaikka pyörätuolin enimmäiskäyttäjäpaino on jopa 
125 kg. 
• Pyörätuolin selkäosa tulee asettaa mahdollisimman lähelle 
90 asteen kulmaa. 
• Jos mahdollista, pyörätuolin kuljetuksen aikana tulee käyttää 
niskatukea niskavammojen välttämiseksi. 
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Huomaa, että vaikka nämä tuotteet ja suositukset on annettu 
turvallisuuden lisäämiseksi, vahingot ovat silti mahdollisia tör-
mäystapauksissa tai muissa tapaturmissa, eikä valmistaja 
ole korvausvelvollinen näissä tapauksissa. 

 Turvavyön oikeanlainen asennus. Turvavyön vääränlainen 
asennus. (kuva 21)

4.3.  Kiinnitysjärjestelmät (kuva 22)

A. Kiinnitys edessä hihnoilla
1. Yhdistä edessä olevat hihnat rungon etuosaan. 
2. Vapauta jarrut ja edessä olevat kiristyshihnat vetämällä 
pyörätuolia taaksepäin. 
3. Lukitse jarrut uudelleen.

B. Kiinnitys takana
1. Kiinnitä takana olevien hihnojen pikalukituskoukut runkoon 
heti kelauspyörien yläpuolelle.  
2. Kiristä hihnat.

C. Lantiovyö
1. Lantiovyö asennetaan selkäosan putkiin, katso kuva C.
(kuva 23).

D. Lantiovyön ja turvavyön kiinnitys
1. Tarkista että lantiovyö kun kiinnitetty pyörätuoliin oikein.
2. Kiristä 3-pisteturvavyö vieden se käyttäjän yli. 
Jos turvavyön lantiovyö puuttuu, suosittelemme, että pyörä-
tuolin käyttäjä siirtyy autonistuimelle, jos mahdollista. 
Turvavyö ei tulisi olla kiinnitettynä käyttäjän vartalosta pyörä-
tuolin osiin. 

22

23

����������

21

B

A C

D
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- Vääränlainen käyttö.
- Vääränlainen osien asennus tai kokoaminen ostajan tai kol-
mennen osapuolen toimesta.
- Sopimattomien osien vääränlainen käyttö tai asennus.

6. Yhteenveto

- Suurin suositeltu käyttäjäpaino Heavy Duty kokoonpanolla 
on 125 kg ja istuinleveydessä 50,5cm 137 kg.
- Älä yritä kurotella tavaroita jos sinun täytyy sitä varten 
siirtyä pyörätuolissasi eteenpäin.
- Älä yritä poimia tavaroita maasta, jos sinun täytyy sitä varten 
kumartua polviesi väliin.
- Älä kurkota selkätuen pehmusteen yli yltääksesi takanasi 
oleviin tavaroihin : kurkottamisen seurauksena voi kaatua 
taaksepäin
- Käytä molempia manuaalijarruja aina samanaikaisesti.
- Manuaalijarrut ovat pysäköintiä varten: niitä ei saa käyttää 
missään tapauksessa pyörätuolin vauhdin hiljentämiseen, eikä 
niihin saa tukeutua siirtymisen aikana.
- Älä kallista pyörätuolia (jalkakäytävät, porrasaskelmat) ilman 
avustajan apua.
Pyörätuolin kuljettamiseen portaissa tai hississä tarvitaan 
turvallisuuden varmistamiseksi kaksi avustajaa.
- Älä käytä pyörätuolia, jossa on väärä rengaspaine. Oikea 
regaspaine on merkitty renkaan kylkeen.
- Älä ylitäytä renkaita : voi johtaa renkaan halkeamiseen ja 
johtaa fyysisen vahingon syntyyn.
- Älä altista pyörätuolia yli 40°C lämpötiloille.
- Välttääksesi vahinkoja, pidä sormesi kaukana liikkuvista osista 
(käsituet, ristikko, jalkauet/jalkalevyt), ja ota ergonominen 
asento ennen kun nostat pyörätuolia.

5. Takuu 

5.1. Invacaren yleiset takuuehdot :

Invacaren yleisten takuuehtojen mukaiseseti pyörätuolisi 
rungolla ja ristikolla on voimassa 2 vuoden takuuaika, kaikilla 
muilla osilla on vuoden takuu seuraavin takuuehdoin:
- Ainoastaan Invacaren antaman ohjehintaan myydyillä tuot-
teilla on voimassaoleva Invacaren takuu.
- Jos pyörätuolissa huomataan vika, siitä on välittömästi ker-
rottava maahantuojalle/myyjälle jolta tuote on ostettu. 
- Tämä takuu on rajattu kattamaan ainoastaan ne huoltotyöt 
ja varaosat, joita voidaan pitää seurauksena suoranaisista 
materiaali- tai valmistusvioista. Takuu ei kata vääränlaisesta 
käytöstä tai ohjeiden noudamatta jättämisestä aiheutuneita 
vahinkoja.
- Takuu on rajattu kattamaan ainoastaan ne huoltotyöt ja va-
raosat joita voidaan pitää valmistajan tai jälleenmyyjän virheinä 
ja tällaisista tapauksista aiheutuneet korjaustyöt Invacaren 
valtuuttama maahantuoja tekee korvauksetta.
- Takuu ei kata tapauksia, joissa pyörätuoliin on tehty muutos-
työ muualla kuin maahantuojan toimesta.
- Ostajan kuluttajansuojalain alaiset oikeudet ovat voimassa 
normaalisti.

5.2. Takuun rajoitukset

Tämä takuu ei kata välillisisiä kuluja jotka aiheutuvat virheel-
lisistä tullauksesta, eikä rahti- tai matkustuskuluja, ansionme-
netyksiä jne…

Invacare ei vastaa seuraavista :
- Luonnollinen tuotteen kuluminen.
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B. PYÖRÄTUOLIN KUVAUS

1. ESITTELY

1.1. Alkusanat

Pyörätuolisi on esisäädetty valmiiksi valmistajan toimesta.   
Se on kuitenkin säädettävä uudelleen hekilökohtaista 
käyttöäsi vastaavaksi.  Seraavassa kappaleessa on kuvattu 
yksityiskohtaisesti useita toimintoja ja mahdollisia säätötoi-
menpiteitä, samoin kun saatavilla olevia varustevaihtoehtoja.  
Tiettyjä säätöjä voit tehdä itse, kun taas toiset vaativat 
käyntiä myyjäsi luona.

Tärkeää : riippuen valitusta mallista tai vaihtoehdoista, uusi 
Invacare

®

 Action®

 

3 NG pyörätuolisi voidaan varustaa tai 
olla varustamatta osilla tai vaihtoehdoilla, jotka on kuvattu 
seuraavilla sivuilla.

!  Tämä on varoitusmerkki ; sinun 
täytyy ehdottomasti noudattaa näitä 
ohjeita vältääksesi itseesi tai ympäröi-
viin ihmisiin kohdistuvilta vakavilta tapa-
turmilta !

1.2. Yleinen kuvaus (katso kuvaa)

Pyörätuolisi koostuu useista eri osista.  Tässä käyttöohjeessa 
on kuvattu ainoastaan tärkeimmät osat.  Suosittelemme, 
että tutustut seuraaviin termeihin ymmärtääksesi paremmin 
pyörätuolisi toimintoja : 

 Istuin koostuu istuinosasta ja selkätuen verhoilusta, selk-
ätuesta  ja sivutuista. Tämän yksikön tarkoituksena on luoda 
istuinmukavuutta käyttäjällleen ;

 Sivulle kääntyvien jalkatukien ripustukset :  yhdis-
tävä liikkuva osa rungon ja jalkatukien välissä, joka helpottaa 
siirtymisiä ja voidaan irrottaa kuljetuksen ajaksi ;

 Jalkatuki koostuu säädettävästä putkesta ja jalkalevystä 
joka kantaa jalkaa ;

 Ristikko koostuu  rungon sivuista ja kokoontaittumismeka-
nismista istuimen putket mukaanlukien.  Näistä osista koostuu 
runko, joka on pyörätuolin kantava rakenne ja jonka vahvuus 
on tarkasti testattu (testattu kantamaan 125 kg) ;

 Tukipyörän ripustus on yhdyskappale rungon ja tuki-
pyörien välissä; mahdollistaa istuinkulman säädön ; 

 Kelauspyörä koostuu pyörästä, akselista ja kelausvanteesta. 
Kelauspyörä takaa takaosan vakauden ja mahdollistaa pyörä-
tuolilla liikkumisen kelausvanteita käyttäen. Ne on asennettu 
monisäätöiselle pyörän ripustimelle ;
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 Tukipyörät koostuvat etupyörästä ja haarukasta.  Tukipyörät 
ovat kontaktissa maahan ja määrittävät kulkusuunnan haarukan 
avulla ;

 Manuaalinen jarru on pysäköintijarru.  Molempia jarruja 
käytetään silloin kun halutaan varmistaa paikoitus pitkän 
pysähdyksen ajaksi ;

2. Adjustments

2.1. Istuin

2.1.1 Istuinosan verhoilu

- Vakioistuimet :

 Nailonkankaalla verhoiltu istuin tarrakiinnityksellä tai ilman : tar-
rakiinnitystä tarvitaan verhoilun kunnolliseen kiinnittämiseen 
(kuva 1) ; varmista että istuinosan verhoilu on kunnolla kiinni-
tetty istuinosaan.
 Pehmustettu istuin : antaa mukavaa tukea käyttäjälle, joka ei 
tarvitse istuintyynyä päivittäisessä käytössä. 

i Vakioistuimet eivät ole säädettävissä ; jos se löystyy ajan 
myötä, suosittelemme että pyydät myyjää vaihtamaan sen 
uuteen.

!  Käytä aina tarrakiinnityksellä olevaa istuinosaa jos käy-
tät tyynyä, sillä se estää tyynyn liukumisen eteenpäin ja näin 
myös mahdolliset putoamiset tuolista!

i Invacarella on laaja istuintyynyvalikoima josta löytyy so-
piva tyyny jokaisen käyttäjän tarpeisiin.  Ota yhteyttä myyjääsi.

1

Istuinosan 
verhoilu

Sivusuoja
Selkäosan verhoilu

Selkäosa

Jalkalevy

 Sivuun kääntyvä 
säärituki

Ristikkorunko

Tukipyörän ripustus

Kelauspyörä

Kelauspyörän akseli

Kelausvanne

Manuaalinen 
jarru

Etupyörä

Sivutuki

 Säädettävä 
jalkatuen putki

Kelauspyörän 
ripustus

Sivuun kääntyvä 
jalkatuki
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- Jäykät istuimet :

 Mukavuus ja wc-istuimet (kuva 2) : ovat irrotettavissa ja 
sallivat pyörätuolin kokoon taittamisen ; nosta istuinta ja vedä 
se irti, ota kiinni molemmista istuimen putkesta ja vedä niitä 
ylöspäin.  Toista sama päinvastaisessa järjestyksessä avataksesi 
pyörätuolin (kts. § 2.1.1).

i Verhoilu ja kiinnitykset kuluvat käytössä ; ota yhteyttä 
myyjääsi kun tulee aika vaihtaa ne uusiin.

! Varmista, että istuin on kunnolla paikoillaan molemmissa 
istuinosan putkissa takaamaan pyörätuolin käyttäjän turvalli-
suus ja mukavuus.
Pidä sormesi poissa liikkuvista osista kokoon taittamisen ja 
avaamisen aikana, niin vältyt litistymisvahingoilta !

2.1.2 Selkäosat 

- Kiinteät selkäosat : 

 Kiinteät selkäosat 0° ja 7°: näitä selkäosia ei tarvitse säätää, 
ne voidaan varustaa pehmustetulla selkäosalla tai kiristet-
tävällä selkäosalla (lisävaruste, kts. § 2.1.3.).  Malli 7° voidaan 
vaihtoehtoisesti varustaa korkeussäädettäväillä työntöka-
hvoilla, jotka parantavat avustajan työskentelyasentoa.

- Taittuva selkäosa (kuvat 3-4) :
selkäosan korkeus 43 tai 51 cm)

 Tilan säästämiseksi kuljetuksen aikana käytä vipua (A) 
vetämälla  tai painamalla sitä ja taita selkäosan yläosa taakse. 
Selkäosa lukkiutuu automaattisesti takaisin pystyasentoon.

! Varmista aina, että selkäosa on lukkiutunut paikalleen 
ennen kuin käyttäjä istuu tuoliin, niin vältyt tapaturmilta ! 
Tee nämä säädöt aina ennen kuin käyttäjä istuutuu pyörätuo-
liin vältääksesi mahdolliset tapaturmat !

A

3 42
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Kulmaa voidaan säätää helposti istujalle mukavaan asentoon.

Vedä samanaikaisesti vipuja (A), jolloin saat molemmille puolille 
samanlaisen kulman, vapauta vivut kun haluttu kulma on saatu 
aikaan.

• Mekaaninen malli (4 kulma vaihtoehtoa, kallistus 10º välein). 

Paina selkätuen putkia ennen vipujen avaamista, koska tämä 
vapauttaa itselukittuvan turvajärjestelmän (kuva 5 A)

• Kaasujousi malli (0º:sta 30º:een portaattomasti)

Pneumaattinen nostolaite auttaa avustajaa nostamaan pyörä-
tuolin käyttäjän tuolista, käyttäjän istuessa pyörätuolissa.

! Suosittelemme, että ainoastaan avustaja tekee tämän 
toimenpiteen.  Varmista aina, että selkäosa on lukkiutunut 
taatakseksi käyttäjän turvallisuuden.

Pidä sormesi poissa liikkuvista osista (vivut, sylinterit, mekanis-
mit jne.) niin vältyt tapaturmilta !

Vältä vipujen (A) käyttämistä esimerkiksi sivuttaisten siirtymi-
sien aikana, niin et vaaranna pyörätuolin käyttäjän tasapainoa !

Pyörätuolin selkäosan ollessa taaksepäin kaltevassa asennossa 
suosittelemme kaatumisesteiden käyttämistä turvallisuuden 
varmistamiseksi (saatavana lisävarusteena).

i Säädettävän selkäosan huoltotoimenpiteet vaihtelevat 
käytön mukaan. 

Myyjäsi voi kertoa sinulle sopivan huoltotavan.

Riippuen vammasi laadusta ja tarpeistasi, voit valita tarpeisiisi 
sopivan Action3 selkäosan. Myyjäsi ohjaa sopivan mallin 
löytämisessä.

5

A

5A 6A

A

6
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- Kiinteä selkäosa, jossa on keskiosan korkeuden säätö:

Selkäosan kulmaa voidaan säätää käyttäen selkäosassa olevia 
lisäreikiä (kuva 6 c), irrota ruuvi (A) ja mutteri (4 mm kuusio-
tappiavain ja 10 mm ruuviavain), valitse haluttu kulma (-6 sta 
+24: ään, joka 6º), aseta ruuvi (A) takaisin ja kiristä.

Työntökahvat ovat korkeussäädettävät, avaa hieman ruuvia (B), 
säädä haluttu korkeus ja kiristä ruuvi.

2.1.3 Selkätuen pehmuste

- Vakiomallin selkäosan pehmuste :

 Pehmustettu selkäosa : antaa erinomaista päivittäistä muka-
vuutta käyttäjälle, joka ei tarvitse erityistä tukea ylävartalol-
leen. 

i Jos pehmustettu selkäosa ajanmyötä löystyy, pyydä 
jälleenmyyjääsi vaihtamaan sen uuteen. 

 Tarrasäädettävä selkäosa (kuvat 7-7A) : mahdollistaa selkä-
tuen säätämisen yksilöllisesti.
Nosta selkäosan läppä (A) ja vedä remmeistä (B) kiristääksesi 
tai löysätäksesi niitä.  Jokaisen remmin voi säätää erikseen.  
Aseta läppä takaisin paikoilleen (A).

! Varmista tarrakiinnityksen kunto ja pitävyys.  Tee säätö-
toimenpiteet aina ennen kun pyörätuolin käyttäjä istuu tuoliin 
tapaturmien välttämiseksi !

- Kiinteä selkätuki (kuva 8) : jäykkä selkäosa ja  muotoiltu 
vaahtomuovinen tyyny takaavat mukavuuden.  Selkäosan voi 
irrottaa pyörätuolin kokoontaittamisen ajaksi ; avaa lukitusna-
pit (A), käännä kahvat (B) sisäpuolelle ja vapauta koukut (C) 
kiinnikkeistään.  Toista sama päinvastaisessa järjestyksessä kun 
asennat selkäosan takaisin paikoilleen.

! Suositellaan, että tämän toimenpiteen tekee ainoastaan 
avustaja.  Varmista aina että selkäosa on lukittu paikoilleen 
käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.
Pidä sormet poissa liikkuvista osista niin vältyt tapaturmilta !

7

A
B

6B 6C

AB

A

B 7A
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2.1.4 Jalkatuen ripustukset

- Vakiomallin jalkatuen ripustukset (kuva 9) : kääntyvät sivuun 
siirtymisien ajaksi ja voidaan poistaa kuljetuksen ajaksi.  Käytä 
vipua (A) vapauttaaksesi jalkatuki ja käännä jalkatuki ulospäin 
tai sisäänpäin jos niille ei ole tilaa kääntyä ulospäin. Palauta 
alkuasentoon samansuuntaiseksi jalkatuen ripustuksen kanssa 
ja se lukkiutuu automaattisesti paikoilleen.

Irrottaaksesi jalkatuen ripustuksen, vedä ylöspäin avattuasi ko-
konaisuuden. Toista sama päinvastaisessa järjestyksessä lukitus 
avattuna kun laitat jalkatuen ripustuksen takaisin.

- Jalkatuki (kuvat 10-10A-10B) : tee sama toimenpide kuin 
jalkatuen ripustusten kanssa siirtääksesi sen sivuun tai irrot-
taaksesi jalkatuen käyttämällä vipua (A), joka avaa lukitusme-
kanismin.

Kulman säätö 
Vedä vipu (B) yhdellä kädellä samalla kun tuetaan legrest 
kanssa toisaalta. 
Kun sopiva kulma on saatu, päästää vipua ja legrest Tutkin yksi 
seitsemästä Preset kannat (kuva 10A).

Säärituen voi kääntää sivuun siirtymisen ajaksi ja se on liuku-
korkeusäädettävä.  Löysää ruuvia (C), säädä haluttu korkeus 
ja kiristä ruuvi (C).  Lisäksi se on syvyyssäädettävä : löysää 
ruuvia (D), säädä uusi asento ja kiristä ruuvi (D).

9

A

8

B
A

C
A

10 10A C
DA

B

10B
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-  Jalkatuet (kuva 11) : jalkalevyn voi nostaa ylös siirtymisen 
ajaksi ; jalkatuet on korkeussäädettävät ja voidaan varustaa 
kiinteillä tai  nivelletyillä jalkalevyillä (lisävaruste).  Avaa ruuvi 
(A) ja säädä haluttu korkeus, kiristä ruuvi huolellisesti säätämi-
sen jälkeen.

Jalkalevy voidaan vaihtaa nivellettyyn malliin ( (kuva 12) (lisäva-
ruste) : avaa ruuvi (B), säädä haluttu kulma ja kiristä huolelli-
sesti.

- Remmit : varmista jalkojen hyvä asento, voidaan käyttää kahta 
erilaista remmiä ; kantaremmi (yksinkertainen tai tarrasäädet-
tävä) ja nilkkaremmi joka on kiinnitetty jalkatukeen ja joka on 
tarrasäädettävä.

Huom! : vakiomallin jalkatuet ja ripustimet on asennettu 
pyörätuoliin pareittain ; kun irrotat ne, muista että sinulla on 
oikeanpuoleinen ja vasemmanpuoleinen osa !

! Älä koskaan nosta pyörätuolia jalkatuen ripustuksista tai 
jalkatuesta !

Pidä sormesi poissa liikkuvista osista kun kookoontaitat, avaat 
tai säädät pyörätuolia niin vältyt tapaturmilta !

2.1.5 Käsituet

- Irrotettavat :

 Irrota n°1 (kuvat 13-14) : käsituet vetämällä ne ylös. Paina 
ensin käsituen pystyputken (C) pohjassa olevaa lukitusnastaa.
Asenna ne takaisin painamalla alas. Säädä käsitukien korkeutta 
(3 asentoa), irrota ruuvi  (A), säädä haluttu korkeus ja aseta 
ruuvi takaisin paikoilleen (A), kiristä käyttämättä liikaa voimaa.

Keskuskiinnityksellä olevissa sivutuissa (n°1 & n°4) on säädet-
tävä kannatin (kaksiosainen) jonka ansiosta voidaan vähentää 
väljyyttä, ja pystyputken liikuttamisen helpottamiseksi, täytyy 
neljää ruuvia (B) kiristää tai löysätä halutun lopputuloksen 
aikaansaamiseksi (kuva 14)

11 12B

A

13

A

B 14

A

C
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- Irrotettavat n°2:

Tämän mallin käsituet voidaan kääntää sivuun helpottamaan 
siirtymisiä ja kuljetusta varten.

 Siirrä käsituki sivuun painamalla alas lukitusnasta (A), siirrä 
käsituki takaisin tuomalla se lähtöasentoon ja varmista, että 
nasta (B) on painunut kunnolla kiinni . 
Irrota käsituki viemällä se kokonaan taakse ja vetämällä ylös, 
toista sama kun asennat käsituen takaisin paikoilleen. Malli, 
jossa on tukikahva edessä helpottaa siirtymistilanteissa.

- Sivuun käännettävät, irrotettavat n°2 (kuvat 15 & 16):
Tämän malliset käsituet voidaan kääntää sivuun siirtymisen ja 
pyörätuolin kuljettamisen helpottamiseksi. 
Siirrä käsituki sivunn ... helpottaa siirtymistilanteissa.
Uudessa mallissa on kahva (C) ja muotoiltu sivusuoja (D) 
helpottamaan siirtymistä eteenpäin.
Ota tiukka ote käsituen kahvasta, varo satuttamasta kynsiäsi 
sivusuojan laitoihin. 
Työnnä käsillä itseäsi ylöspäin jolloin avustaja voi auttaa sinua 
siirtymään haluamallesi istuimelle. 

! Jos käsituen kahvan pinta (C) tulee liukkaaksi kulumi-
sesta, suosittelemme että ne vaihdetaan uusiin maahantuojan 
huollossa. 

Huom : viittaus lukuun 1.2.2 Siirtyminen eteenpäin; turvalli-
suuden ylläpitäminen.

 Säädettävä n°3 : (kuva 17) poikkeaa edellisestä mallista siten 
että on korkeus- ja syvyyssäädettävä ; avaa hieman kupukan-
taista ruuvia (B), säädä haluttu korkeus ja  kiristä ruuvi uudel-
leen ; avaa ruuvit (C) ja liu ´uta käsituki haluttuun syvyyteen ja 
kiristä ruuvit (C).

Huom! : käsituet on asennettu pyörätuoliin pareittain ; 
irrottamisen jälkeen muista,  että sinulla on oikeanpuoleinen ja 
vasemmanpuoleinen osa !

! Älä koskaan nosta pyörätuolia ylös käsituista !
PIdä sormesi pois liikkuvista osista kokoon taittamisen, 
säätöjen ja asennusten aikana, niin vältyt tapaturmilta !
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2.2. Runko

2.2.1 Sivut

Sivut tai rungon sivut on suunniteltu kantamaan tukipyörien 
ripustuksia ja takarenkaiden monisäätökiinnityksiä. 

Nämä renkaan kiinnitykset mahdollistavat viisi korkeuden 
säätöä ja kolme pituussuuntaista asäätöä (Active = laajenettu  
hallinta ; Standard = vakio ;  Amputee =takakeno, parempi 
tasapaino, vakio taaksekääntyvän selkäosan kanssa).

2.2.2 Ristikko

Ristikko koostuu ristikon akselista, joka mahdollistaa pyörä-
tuolin kokoontaittamisen. Pyörätuolin kokoon taittaminen ja 
avaaminen, kts. luku  A “ Yleistä ”, luku 2.1.

2.2.3 Ripustukset

Mahdollistavat istuimen kulman säädön (0°, 3° tai 6°), joka 
perustuu käyttäjän kykyihin, kelaamiseen, haluttuun 
istuinkorkeuteen ja valittuihin etu- ja takarenkaisiin.

i Kaikki nämä säädöt ja asennon muutokset täytyy teettää 
asiantuntevalla pyörätuolihuollon ammattilaisella terveyden 
huollon ammattilaisen pyynnöstä.  Kysy lisää myyjältäsi.

!  "Active" asennossa, manuaalijarru voi avautua kun 
jalkatuen ripustus käännetään sivuun.

Tässä tapauksessa suosittelemme että jalkatuen ripustus 
käännetään sisäänpäin !

Aktiivinen asento on mahdollinen ainoastaan käytettäessä 6” 
tukipyöriä.

 "Active" asennossa kaatumisesteiden käyttäminen on 
välttämätöntä varsinkin silloin kun kuljetaan kaltevalla
pinnalla ! (kts. § 2.6.3)
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2.3. Kelauspyörät

2.3.1 Renkaat

24" (610 mm) kelauspyörissä on joko pinnat tai muovivan-
teet  ; 22" (550 mm) renkaissa ainoastaan pinnat.  Renkaisiin 
voidaan asentaa kovakumi tai ilmarenkaat.
24" pinnoitulle renkaalle voidaan haluttaessa asentaa pinna-
suojat suojaamaan kelaajan sormia ja käsiä.

Korjaus (kuva 18) : puhennut rengas täytyy irrottaa korjausta 
varten. Irrota rengas vanteesta (rengas ja sisäkumi), korjaa tai 
vaihda sisäkumi, Aseta rengas ja sisäkumi takaisin vanteelle.
Täytä rengas ilmalla noudattaen renkaan kylkeen merkittyä 
ilmanpainetta.

Huom! : jotta pikalukitusakselilla varustetut pyörät olisivat 
keskenään vaihdettavissa, niiden ilmanpaine tulisi olla täs-
mälleen sama.

! Älä koskaan ylitä ilmanpainetta joka on merkitty renkaan 
kylkeen, koska se voi johtaa renkaan halkeamiseen ja aiheuttaa 
tapaturman !

 Ilmakumirenkaat kuluvat käytössä.  Maaperän karkeus ja 
käytön määrä vaikuttavat renkaiden käyttöikään. Vaihda ren-
kaat säännöllisesti niin vältyt rengasrikoilta.  
Kysy lisää myyjältäsi.

2.3.2 Kelausvanteet

Pyörätuolin käyttäjä kelaa pyörätuolia kelausvanteiden avulla. 
Kelausvanteet on käsitelty anodisesti tai päällystetty luista-
mattomalla muovilla (lisävaruste).

! Kelausvanteet ovat jatkuvasti kosketuksissa käsiisi.  Var-
mista, että ne ovat vahingoittumattomat ! 

18
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2.3.3 Akselit

Akselit ovat rungon ja kelauspyörien välissä. Ne ovat joko 
kiinteät tai pikalukitusakselit.

- Kiinteät akselit : tarkista säännöllisesti akselin tiukkuus.

- Pikalukitusakselit (kuva 19) : paina akselissa olevaa nastaa (A) 
ja aseta akseli kelauspyörän napaan. 
Aseta se kelauspyörän ripustuslevylle (B) ja työnnä kunnes 
se lukittuu paikoilleen. Lukitusnastojen (C) tulee näkyä levyn 
toiselta puolelta.  Pyörän ja ripustuslevyn ei tule liikkua sivuus-
suunnassa.

Vähentääksesi mahdollisimman paljon liikettä sivusuunnassa 
(kuva 20), irrota akseli ja säädä käyttäen 19 mm avainta ; sulje 
akseli 11 mm kiintoavaimella.

! Varmista, että akseli ja lukitusnastat ovat puhtaat.
Varmista, että pikalukitusakselin nasta  (A) ja lukituskuulat (C) 
on vapautettu ennen pyörätuolin käyttöönottoa.
Pikalukitusakseli on herkkä lialle ja koville iskuille. Puhdista ja 
tarkista sännöllisesti toimivuuden varmistamiseksi.

2.4. Tukipyörät

2.4.1 Renkaat

Tukipyörät ovat kokoa 8" (200 mm) läpimitaltaan ja leveydel-
tään joko 1 3/8" (32 mm) tai 2" (50 mm), tai läpimitaltaan 6" 
(150 mm) ja leveydeltään 1 3/8" (32 mm).  Tukipyörät voivat 
olla joko ilmakumi- tai kovakumirenkaat.

Huom! : katso kappaleet 2.3.1. säännöllisistä huoltotoimenpi-
teistä.

2.4.2 Haarukka

Erilaiset haarukan säädöt ovat mahdollisia riippuen valitusta 
istuinkorkeudesta, tukipyöristä ja kelauspyöristä.

i Kysy neuvoa myyjältäsi jos haluat vaihtaa haarukan, tuki- 
tai kelauspyörät.

19A
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2.5. Jarrut

2.5.1 Manuaaliset jarrut

Manuaaliset jarrut (kuvat 21-22) on tarkoitettu pysäköinti-
jarruksi. Niitä ei ole tarkoitettu pyörätuolin vauhdin hiljentä-
miseen, eikä niihin saa tukeutua siirtymisen aikana. Molempia 
täytyy käyttää samanaikaisesti. 
Jarruta työntämällä kahvaa (A) eteenpäin.
Kahva kääntyy taaksepäin siirtymisen ajaksi.  Kun jarrut ovat 
lukitut pyörätuoli on täysin pysähtynyt.

Huom! : jarrujen säätö perustuu pyörien läpimittaan ja tyyp-
piin.  Rikkoontuneen renkaan korjaamisen jälkeen tai kun il-
makumi tai kovakumi rengas on kulunut, voit joutua säätämään 
jarruja uudelleen.  Säädä jarruja avaamalla ruuvit (B) ja lilu´uta 
jarrua kunnes olet saanut seuraavanlaisen arvon (X) renkaan 
ja lukitsemattoman jarrunkengän välillä :
Kovakumirengas = 6 mm, Ilmakumirengas = 5 mm

! Kiristä ruuvit (B) säädön jälkeen.
Pidä sormesi poissa liikkuvista osista niin vältyt tapaturmilta !

2.5.2 Avustajajarrut

Manuaalisten jarrujen lisäksi pyörätuolissa on avustajajarrut, 
joilla pyörätuolin vauhtia voi hidastaa (esim. kaltevalla tasolla) 
ja jotka lisäävät turvallisuutta tapauksissa jolloin regas on 
puhjennut. 
Avustajajarrumallit : (kuvat 23-24) pelkkä avustajajarru ja 
yhdistetty avustajan ja käyttäjän jarru.
Hidasta nopeutta vetämällä vipua (A) ylöspäin.
Lukitse jarru pysäköintitilaan vipu (A) ylösvedettynä, paina 
lukkoa (B) niin että se lukkiutuu jarrukahvan hammastukseen 
; avataksesi jarru, vedä lukosta.
Jarrujen säätäminen : käännä ruuvia (C) vastapäivään 
lisäämään jarrutustehoa ja käännä myötäpäivään vähentääk-
sesi sitä.

i Avustajajarrun säädöt tekee ammattihenkilö.

! Käytä molempia jarruja samanaikaisesti, äläkä laske yli 
5% ylittäviä kaltevuuksia, niin säilytät pyörätuolisi hallinnan !
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2.6. Lisävarusteet

2.6.1 Istuinvaihtoehdot

- Anatominen päätuki (kuvat 25-26) : 
on asennettu selkäutuen keskiputkeen (kuvattu alla) mo-
nisäätölukituksella.

Tällainen lukitus mahdollistaa päätuen korkeuden ja kulman 
säätämisen yhtä kahta vipua (A & A’) ; myös pehmuste on 
kulmasäädettävissä yhdestä kahvasta (B). 
Huom! : varmista, että asetat  lukituskahvat niin, että ne 
eivät häiritse tai vahingoita avustajaa tai käyttäjää. 

! Älä tee tätä vaihtoehtoa silloin, kun käyttäjä on etu-
nojassa ja  varmista, että asennukset selkänojaan on tehty 
oikein niin vältyt tapaturmilta.

- Selkätuen keskiputki (kuva 27) : 
pitää yllä selkäosan verhoilun kireyttä ja yläasennossaan pa-
rantaa pyörätuolia työntävän avustajan ergonomiaa.

Huom! : selkäosan keskiputki kääntyy sivuun ; avaa hieman 
nuppia (A), vedä ylös ja vie se selkäosan mukaiseen pystya-
sentoon.

Asenna keskiputki takaisin tuomalla se ylös vaaka-asentoon  
ja kiristä nuppi (A) ja tarkista että putki on tiukasti paikallaan 
(B).

!  Älä nosta pyörätuolia työntökahvoista, koska sen seu-
rauksena voi stabilointiputki avautua ja irrota paikaltaan.

Varo jättämästä sormiasi liikkuvien osien väliin.
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2.6.2 Kelausvaihtoehtoja

- Kuljetusmalli (kuvat 28-29) : pyörätuoli on tarkoitettu avus-
tajan ohjaamaksi. Voit helpottaa sivuttaisia siirtymisiä ja säästää 
tilaa vaihtamalla pyörätuolin ilmakumi- tai kovakumirenkaiset 
kelauspyörät kokoon 12" (315 mm).

Manuaaliset jarrut (avustajajarrut lisävarusteena) ainoastaan 
avustajakäyttöön ; käytä kahvaa (A) lukitaksesi pyörätuolin 
paikoitusasentoon.

Huom! : lisätietoja jarrumallien käytöstä katso luvut 2.5.1 & 
2.5.2.

- Yhden käden ohajuskahva (kuvat 30-31) : tämä laite (vasem-
malla tai oikealla puolella) mahdollistaa pyörätuolin ohjaamisen 
ulkona tai sisällä heikot lihasvoimat omaavalle henkilölle yhtä 
kättä käyttäen. Kahvan edestakaisella liikkeellä pyörätuolia 
liikutetaan eteen- tai taaksepäin. (pakki kahvassa A) Kahvaan 
sisältyvät ohjaus ja jarrut .

Kahva voidaan poistaa helpottamaan siirtymistä tai pöydän 
ääreen pääsyä; avaa säätökahva (B) ja vedä ylös.  Aseta kahva 
takaisin paikoilleen samalla tavalla.
Ohajusvoiman säätö saadaan aikaan siirtämällä siirtolenkkiä 
ohjauskahvassa; avaa hieman  säätökahvaa (C), liu´uta alaspäin 
vähentääksesi puristusta ; ja tiukenna kahva uudestaan (C).
Huom! : manuaalijarrut ovat aina ohjauskahvaa vastapäätä.

! Varmista, että säätökahvat ovat sellaisessa asennossa, 
että ne eivät haittaa avustajaa tai pyörätuolin käyttäjää. 

- Uusi yhdenkäden kelauslaite DHR (kuvat 32-33):

Uusi yhdenkädenkelauslaite pikalukituksella mahdollistaa 
kelauksen kun asiakkaalla on vain toinen käsi käytettävissä 
liikkumiseen. Kelaus tapahtuu käyttämällä molempia sisäkkäi-
siä kelausvanteita samalla kädellä yhtäaikaa. Laitteen voi 
asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle tuolia.

1. Irrotettavat kelauspyörät helpottavat pyörätuolin kuljetusta 
ja myös kätisyyden vaihtamista. Irrota kelauspyörä painamalla 
vapautin nappia ( A ) ja vetämällä pyörä irti.
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B

A C B

!  Välttääksesi onnettomuuksia ja loukkaantu-
misia varmista aina paikalleen asettaessasi, että va-
pautin nappi (A) on lukittuu täysin ja estää pyörän 
irtoamisen itsestään.

2. Pienempi kelausvanne voidaan asentaa kelaustottumuk-
sesta riippuen 2 asentoon:
1) sisempi asento
2) ulompi asento
Avaa 3 kiinnitysruuvia ( B ), aseta kelausvanne jompaan 
kumpaan asentoon ja kiristä ruuvit tiukalle.
Taittaessasi pyörätuolia kasaan, irrota ensin akselitanko (C) 
painamalla hiukan akselin sisäputkea ulkoputken sisään. Voit 
helpottaa toimenpidettävä liikuttamalla pientä kelausvan-
netta eteen/taaksepäin.
Tuolin voi taittaa kun akseliputki on poistettu.

!  Muista kiinnittää akseliputki takaisin 
paikalleen, kun tuoli jälleen avataan kelauskuntoon. 
Ilman sitä kelaaminen yksikätisesti ei onnistu.

2.6.3 Turvallisuus

- Turvavyö :

• Lukkoturvavyö (kuva 34) : lukitse viemällä osa (A) osaan (B), 
avaa painamalla (C).

Riippuen käyttäjän koosta vedä jommasta kumman remmin 
päästä, vie se osaan (B) lukossa ja säädä lenkkiä (D).

! Turvavyön asennus tulee tehdä turvavyön mukana tule-
van ohjeen mukaisesti ja
asennus tehdään tuotteen valtuutetun myyjän toimesta.

Varmista että turvavyöt eivät tartu kelauspyörän pinnoihin.
Pyörätuolin turvavyötä ei saa käyttää turvavyönä autossa.

34

B

A

C D

32 33



30 31

- Kaatumisesteet (kuva 35) : estävät kaatumisen taaksepäin, 
lisäävät turvallisuutta silloin, kun käytetään kallistettavaa selk-
äosaa, kun kuljetaan viistolla alustalla tai kun ylitetään esteitä. 
Irrottaminen : paina alas lukitusnappi (A) ja vedä taaksepäin.  
Asenna takaisin samalla tavalla. Varmista, että lukitusnappi (B) 
tulee esiin putkesta.

Kaatumisesteet (kuva 36):estävät taaksepäin kaatumisen ja 
takaavat turvallisuuden myös silloin kun käytössä on taaksepäin 
kallistettava selkäosa, tai kun kuljetaan ala- tai ylämäessä tai 
kun ylitetään esteitä. Kaatumisesteet ovat korkeussäädettävät 
ja ne toimivat myös polkaisuputkena. (katso luku Polkaisuputki) 

Kaatumisesteitä ei tarvitse poistaa paikoiltaan silloin kun 
pyörätuoli ei ole käytössä, käännä sitä puolikierrosta ylöspäin 
ja lukitse pultti(A kuva 35, C kuva 36) paikoilleen valittuun 
reikään. 

Suositeltu kaatumisesteen pyörien ja lattian välinen matka on 
3 – 5 cm, säätö on tarpeellinen koska välimatkaan vaikuttavat 
kelauspyörien koko ja asennuspaikka. 

Paina.pulttia (A kuvassa 37, C kuva 35) ja säädä kaatumises-
teen pyörät sopivalle korkeudelle valmiiksi tehtyihin reikiin, 
Varmista korkeuden säädön pitävyys katsomalla että pultin 
pää tulee ulos reiästä. 

!  Varmista, että lukitusnapit tulevat putkesta näkyviin, niin 
vältyt kaatumistapaturmilta.

- Polkaisuputki (kuva 38) : avustaja kallistaa pyörätuolia hel-
posti estettä ylittäessään (jalkakäytävät, portaat, jne.) ; paina 
jalalla kynnyksenylitintä (vasemmalla tai oikealla) ja pidä yllä 
tasapainoa työntökahvoista.

Kynnyksenylitin asennetaan samalle puolelle kuin kaatumi-
seste, samaan putkeen.

Polkaisuputki on asennettu samaan putkeen kuin kaatumi-
seste. 
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2.6.4 Muita vaihtoehtoja

- Läpinäkyvä pöytälevy : pöytälevy asennetaan sivutukien 
käsinojiin (täyspitkiin ainoastaan). Vie pöytälevyä eteentai 
taaksepäin käyttäjän koon mukaan. (kuva 39)

! Älä aseta pöytälevylle erittäin painavia, kuumia tai 
syövyttäviä aineita, koska se voi johtaa vakavaan tapaturmaan. 

3. Tekninen erittely ja työkalut

3.1. Vakiomallin pyörätuolin tekninen erittely:

Enimmäiskäyttäjäpaino :  125 kg 
    (137 kg HD kokoonpanolla)

Istuinleveys :   38/40.5/43/45,5/48/50,5 cm

Istuinsyvyys :   40/45 cm

Istuimen korkeus maasta :  51/48,5/46/43,5/41/38,5 cm

Kelauspyörä :   24" (610 mm) ilmakumirengas

Tukipyörä :   8" (200 mm) kovakumirengas

Paikoitusjarru :   Manuaalinen jarru,
    jossa säädettävä jarrupala

Selkäosa :   Kiinteä, kokoontaitettava,   
    kallistettava

Sivutuet :    Irrotettavat, sivuun kääntyvät 
     

Jalkatuen ripustukset & jalkatuet : Irrotettavat ja sivuun kään  
    tyvät

Istuinosan verhoilu :  Musta nailon, vahvistet

Runko :    Alumiini, epoksoitu

Pyörätuolin keskimääräinen paino : 14.5 kg
39
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3.2. Säätö ja huoltotoimenpiteissä tarvittavat työkalut:
(Ei toimiteta pyörätuolin mukana)

Toiminto    Työkalu

Jarru    5 mm kuusioavain
Jalkatuen putki   5 mm kuusioavain
Jalkalevy   5 mm kuusioavain
Säädettävät sivutuet n°3 & n°4 5 mm kuusioavain
Vakio sivutuet n°1  4 mm kuusioavain
    10 mm lenkkiavain
Käsinoja   T20 Torx-avain
Tukipyörä   13 mm ruuviavain (X 2)
Kelauspyörä kiinteä akseli  24 mm ruuviavain(X 2)
Pikalukitusakseli   19 mm ruuviavain
    11 mm ruuviavain

Suosituksia : 

• On välttämätöntä käyttää alkuperäisiä Invacare® varaosia jota 
voit ostaa Invacare® valtuuttamalta myyjältä. 
• Korjaustoimenpiteitä varten ota yhteyttä myyjään. Hän huo-
lehtii pyörätuolin Invacare® valtuuttamaan tekniseen tukeen. 
• Jätteidenkäsittely : (Ei toimiteta pyörätuolin mukana)
Metalliset osat voidaan kierrättää metallinkierrätyksessä. Muo-
viosat voi hävittää muovijätteenä. Jätteiden käsittelyn tulee 
tapahtua maassa vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. Kysy 
alueesi jätehuollosta kunnan- tai kaupungin viranomaiselta.
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