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1 Yleistä 

1.1 Tietoja käyttöohjeesta 
Onnittelumme uuden Küschall®-pyörätuolin omistajalle!  

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita pyörätuolin käytöstä. 

Lue käyttöohje huolella ja ota huomioon turvaohjeet, niin 

matkanteko sujuu turvallisesti. 

Pyörätuolisi varustelu voi käytännössä poiketa tässä 
esitetystä, koska erilaisia muunnelmia on paljon. 

1.2 Merkkien selitys 

Varoitukset 

Varoitukset on tässä käyttöohjeessa merkitty erityisillä 

symboleilla. Ohjeiden otsikkosanat ilmaisevat vaaran 

vakavuusasteen. 

VAROITUS 
Tämä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, joka 
voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman, ellei 
sitä vältetä. 

 

VAROVASTI 
Tämä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, joka 
voi aiheuttaa lieviä tai vähäpätöisiä vammoja, ellei 
sitä vältetä. 

 

TÄRKEÄÄ 
Tämä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, joka 
voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja, ellei sitä vältetä. 

Ohjeita ja suosituksia 
Tämä kiinnittää huomiota hyödyllisiin ohjeisiin, 
suosituksiin ja tietoihin, jotka auttavat käyttämään 
laitetta tehokkaasti ja häiriöttä. 

1.3 Takuu 

Yleiset ehdot 

Küschall AG takaa, että sen valmistama pyörätuoli on 

valmistusvirheetön ja toimintakuntoinen. Tämä takuu kattaa 

kaikki virheet ja puutteet, jotka syntyvät todennettavasti 

virheellisestä valmistustavasta, heikoista materiaaleista ja 

puuttellisesta valmistuksesta. Takuuvaatimuksia voi Küschall 

AG:lle esittää ainoastaan jälleenmyyjä, ei pyörätuolin omistaja. 

Vastuurajoitukset 

Takuu ei kata normaalia kulumista, asiattoman käsittelyn 

seurauksia eikä vahinkoja, puutteellista huoltoa eikä 
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virheellistä asennusta tai käyttöönottoa, jotka johtuvat 

ostajasta tai kolmannesta osapuolesta eikä vikoja, jotka 

syntyvät ulkoisten olosuhteiden vaikutuksesta. Takuuvelvoite 

raukeaa, mikäli pyörätuoliin tehdään muutoksia, joita ei ole 

määrätty ja muun kuin ammattikauppiaan toimesta tai mikäli 

laitteessa käytetään sopimattomia varaosia. Küschall AG:n 

takuu ei kata puutteiden korjaamisen yhteydessä syntyviä 

sivukuluja, esim. rahti- ja kuljetuskustannukset, palkka- ja 

muut kulut. 

Takuuaika 

Takuu on voimassa 24 kuukautta. Pyörätuolin 

runkorakenteelle myönnetään 5 vuoden takuu. Takuu ei 

koske kuluvia osia. 

1.4 Tekijänoikeus 

Tämä käyttöohje on tekijänoikeussuojan alainen. Sitä ei saa 

painaa uudestaan, monistaa eikä luovuttaa kolmansille 

osapuolille ilman valmistajan etukäteen kirjallisesti antamaa 

suostumusta.  
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2 Turvallisuus 

Tämä osa sisältää turvallisuustietoja, jotka ovat 
välttämättömiä pyörätuolin käyttäjän ja hänen avustajansa 
suojaamiseksi riskeiltä sekä pyörätuolin turvallisen ja 
häiriöttömän käytön varmistamiseksi. 

2.1 Turvaohjeet 

VAROITUS!  Tilanteeseen sopimaton ajotapa voi 
aiheuttaa vaaran  
Kostealla alustalla, soralla ja epätasaisessa maastossa 
on liukumisvaara.  
-  Mukauta nopeutesi ja ajokäyttäytymisesi aina 

olosuhteisiin (sääolot, alustatyyppi, oma 
osaaminen...). 

 

VAROITUS!  Loukkaantumisvaara  
Törmäyksen yhteydessä saatat loukata pyörätuolin 
ulkoreunan yli ulottuvat ruumiinosat (esim. jalat tai 
kädet). 
-  Vältä törmäyksiä jarruttamalla. 
-  Älä koskaan aja suoraan mitään estettä päin.  
-  Aja varovasti ahtaissa käytävissä. 

 

VAROITUS!  Hallitsematon ajo johtaa 
vaaratilanteisiin  
Ajaessasi suurella nopeudella saatat menettää 
pyörätuolin hallinnan ja kaatua. 
-  Älä koskaan aja kovempaa kuin 7 km/h. 
-  Vältä aina törmäyksiä. 

 

VAROVASTI! Palovammavaara 
Pyörätuolin osat saattavat kuumentua voimakkaassa 
auringonvalossa. 

2.2 Asianmukainen käyttö 

Pyörätuolia käytetään käsin, ja se on tarkoitettu ainoastaan 

liikuntaesteisen henkilön liikkumiseen itsenäisesti tai 

avustettuna. Ilman avustajaa pyörätuolia saavat käyttää vain 

henkilöt, jotka fyysisesti kykenevät käsittelemään pyörätuolia 

(esim. kelaamaan, ohjaamaan ja jarruttamaan). Pyörätuolia 

saa käyttää vain sisätiloissa tai tasaisella alustalla ja 

helppokulkuisessa maastossa. 

VAROITUS! 
Pyörätuolin käyttö asianmukaisesta poikkeavalla 
tavalla tai asiattomiin tarkoituksiin voi johtaa 
vaaratilanteisiin. 
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2.3 Turvalaitteet 

VAROITUS! Onnettomuusvaara 
Väärin säädetyt tai muuten toimintakyvyttömät 
turvalaitteet (jarrut, keikahduksen esto) voivat 
aiheuttaa onnettomuuksia. 
- Tarkista aina ennen pyörätuolin käyttöä, että 

turvalaitteet toimivat, ja tarkistuta ne säännöllisesti 
alan myyjällä. 

Turvalaitteiden toiminnot on kuvattu luvussa 4 – 
Rakenne ja toiminta. 
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3 Tekniset tiedot 

3.1 Mitat ja paino  

1) Kokonaisleveys = istuinleveys + 17 cm 
(standardikokoonpanossa) 

2) kevein kokoonpano tyypeillä SB 40 ja ST 40, voi vaihdella 
3) riippuu istuinleveydestä, ks. pyörätuolisi tyyppikilpeä 

 

Istuinleveys (SB) 
28–50 cm 

Istuinsyvyys (ST) 
32–50 cm 

Sääripituus  
(UL)  
20–50 cm 

Istuinkorkeus edessä 
(SHv) 43–53 cm  

Istuinkorkeus takana 
(SHh) 39–50 cm 

Selkäkorkeus (RH) 
30–51 cm 

Kokonaisleveys 
(GB)1) 
45–67 cm 

Selkäkulma (RW) 
82°–102° 

Paino 2) 

11 kg 

Käyttäjän suurin 
sallittu paino 

100–130 kg 3) 
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3.2 Ympäristövaatimukset 
Älä altista pyörätuolia alemmille lämpötiloille kuin ‒20 °C 
äläkä korkeammille kuin 40 °C. 

3.3 Renkaiden ilmanpaine 
Paras mahdollinen ilmanpaine on riippuvainen 
rengastyypistä: 

Rengastyyppi Ilmanpaine 

Pehmeästi rullaavat 7 bar 700 kPa 101 psi

Uritetut renkaat (Marathon) 7,5 bar 750 kPa 108 psi

Sisäpelirenkaat (Collé) 10 bar 1000 kPa 145 psi

Maastopyörärenkaat 4 bar 400 kPa 58 psi

Sisärenkaalliset renkaat 
(hiilikuitupyörä) 

14 bar 1400 kPa 
202 psi

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Tyyppikilpi 
Tyyppikilpi on asennettu pyörätuolin runkoon, ja siihen 
sisältyvät seuraavat tiedot: 

Küschall AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
SWITZERLAND

01/10/2009 Read User Manual

100 kg

SN  01234567890

www.kuschall.com

Active wheelchair, tipping backwards possible !

�

�

�

�

�

�

�
KÜSCHALL Compact 2009 SB 40 cm  

 

 Valmistajan osoite 

 Tuotteen nimi 

 Valmistuspäivämäärä 

 Käyttöohjeen noudattamiskehotus 

 Käyttäjän suurin sallittu paino 

 Sarjanumero 

 Varoitus siitä, että kyseessä on aktiivipyörätuoli, joka 
voi keikahtaa taaksepäin. 
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4 Rakenne ja toiminta 

4.1 Yleiskuva 

 

 

 Työntökahva 

  Selkäosa 

 Takapyörä tarttumarenkaineen 

 Seisontajarru 

 Etupyörän haarukka ja etupyörä 

 Jalkatuki, sivuun käännettävä 

 Jalkalevy 

 Runko 

 Istuin 

 Vaatesuoja 

Lyhyt kuvaus 
Küschall Compact on tukiristikolla ja sivuun käännettävillä 
jalkatuilla varustettu kokoontaitettava aktiivipyörätuoli. 

Pyörätuolisi varustelu voi erota tässä kuvatusta, koska 
jokainen pyörätuoli valmistetaan erikseen tilauksen 
yhteydessä annettujen tietojen mukaan. 
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4.2 Seisontajarru 
Seisontajarru on tarkoitettu pitämään pyörätuoli paikallaan ja 
estämään sitä rullaamasta pois.  

VAROITUS! Äkkijarrutus aiheuttaa 
kaatumisvaaran  
Jos käytät seisontajarrua ajon aikana, pyörätuolin 
ajosuunta voi muuttua hallitsemattomasti ja tuoli voi 
jarruttaa äkillisesti, törmätä tai kaatua.  
- Älä koskaan käytä seisontajarrua ajon aikana. 

 

VAROITUS! Kaatumisvaara 
Seisontajarru toimii luotettavasti vain, jos renkaissa 
on riittävästi ilmaa.  
( Luku 3 – Renkaiden ilmanpaine) 

 

Perustyypin painejarru 

 

 Lukitse jarru työntämällä jarruvipua eteenpäin 
pidäkkeeseen asti. 

 Vapauta jarru vetämällä jarruvipua taaksepäin. 

Vetojarru 

 
 Lukitse jarru vetämällä jarruvipua taaksepäin 

pidäkkeeseen asti. 

 Vapauta jarru työntämällä jarruvipua eteenpäin. 
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Performance-jarru 

 
 Lukitse jarru työntämällä jarruvipua eteenpäin 

pidäkkeeseen asti. 

 Vapauta jarru vetämällä jarruvipua taaksepäin. 

Aktiivijarru 

 
 Lukitse jarru vetämällä jarruvipua polvien välistä tai 

vierestä eteenpäin pidäkkeeseen asti.  

 Vapauta jarru työntämällä jarruvipua polvien välistä tai 

vierestä taaksepäin. 

4.3 Selkäosa 
Selkäosan jännitystä voidaan säätää tarpeittesi mukaan. 

Selkäosan säätäminen 

 
 Irrota selkäosan pehmuste. 

 Irrota tarranauhat selkäosan takaa vetäisemällä ne irti. 

 Vedä nauhoja tarpeen mukaan lujemmin tai kevyemmin 
ja kiinnitä ne sitten uudelleen. 

TÄRKEÄÄ 
Älä vedä nauhoja liian lujaa, muuten pyörätuolin 
geometrinen muoto voi muuttua. 
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TÄRKEÄÄ 
Jos jätät nauhat liian löysälle, pyörätuoli voi 
keikahtaa helpommin. 
TÄRKEÄÄ 
Vedä nauhoista vain silloin kun pyörätuoli on 
avattuna. 

4.4 Taitettava selkäosa (lisävaruste) 
Selkäosa voidaan taittaa kokoon tai suoristaa pyörätuolin 
ollessa kokoon taitettuna tai avattuna. 

Selkäosan kokoontaittaminen/suoristaminen 
 Taita selkäosa kokoon tarttumalla pyörätuolin 

selkäpuolella olevaan vetohihnaan ja vetämällä hihna 
ylös. 

 Paina samalla selkäosan yläreunaa eteenpäin. 

 Suorista selkäosa tarttumalla sen yläreunaan ja 
kääntämällä se yläasentoon. 

TÄRKEÄÄ 
Älä taita pyörätuolia kokoon äläkä avaa sitä, kun 
selkäosa on alas taitettuna. 

4.5 Työntökahvat 
TÄRKEÄÄ 
Tarkista aina työntökahvoja käytettyäsi, että 
kädensijat todella ovat lujasti kiinni ja ettei niitä voi 
kääntää ympäri tai vetää irti. 

Alaslaskettavat työntökahvat (lisävaruste) 
Alas laskettavia työntökahvoja käytetään silloin, kun 
työntökahvoja tarvitaan vain harvoin. 

 

 Kun haluat laskea työntökahvat alas, pidä pyörätuolia 

kiinni yhdellä kädellä. Ota toisella kädellä ote 

työntökahvasta ja käytä peukalolla vapautinta, joka on 

piilossa muovin alla. (1) 

 Vedä samanaikaisesti työntökahvaa taaksepäin (2) ja 
käännä se alaspäin (3). 

 Käännä työntökahva ylöspäin vetämällä se vaakasuoraan 
asentoon, kunnes se lukittuu. 

TÄRKEÄÄ 
Varmista, että työntökahva todella lukittuu, niin ettei 
se voi pyörätuolia työntäessä vahingossa kääntyä 
ala-asentoon. 
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Korkeudeltaan säädettävät, taakse siirretyt 
työntökahvat (lisävaruste) 
Portaattomasti korkeussäädettävien työntökahvojen avulla 
niin kookas kuin pienikokoinenkin avustaja voi työntää 
pyörätuolia mahdollisimman mukavassa asennossa.  

 
 Voit säätää työntökahvojen korkeutta löysäämällä 

lukitusruuvia , työntämällä kahvan haluttuun asemaan 
ja kiristämällä lukitusruuvin uudestaan. 

4.6 Selän vakautustuki (lisävaruste) 
Jos selkä on leveä tai pitkä, selkänojan jäykkyyttä voidaan 
parantaa selkänojan vakautustuella. 

TÄRKEÄÄ 
Älä yritä nostaa äläkä työntää pyörätuolia 
vakautustukeen tarttumalla. Se voi murtua. 

 

TÄRKEÄÄ 
Vakautustuen salpa on irrotettava ennen pyörätuolin 
kokoontaittamista. 

Vakautustuen salvan irrottaminen 

 
 Paina vasemman puolen kiinnikkeessä olevaa jousitappia 
 ja kiepsauta vakautustuki alas. 

Vakautustuki voidaan myös irrottaa kokonaan painamalla 

jousitappia molemmilla puolilla. Vakautustuki voidaan sitten 

vetää ulos. 
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4.7 Sivuosat 

Rungon värinen käsinoja, säädettävä korkeus, 
taakse käännettävä 

 

Taakse kääntäminen 

 Tartu käsinojaan pehmikkeestä tai etunojasta ja käännä se 
taakse. 

Irrottaminen 

 Käännä käsinoja taakse ja irrota se selkäpuolen 
pidikkeestä ylöspäin vetämällä. 

Paikalleen asettaminen 

 Aseta käsinoja ylhäältä käsin selkäpuolen pidikkeeseen. 

 Käännä se alaspäin. 

Korkeuden säätäminen 

 Kallista tuen etupuolella olevaa vipua  ja liikuta 
käsinojaa ylös tai alas, kunnes se on halutulla korkeudella. 

 Anna vivun lukittua. 

 Tee säätö molemmilta puolin. 

VAROVASTI 
Tämä käsinoja ei lukitu suoraan pyörätuoliin. 
- Älä siis koskaan yritä nostaa pyörätuolia tähän 

käsinojaan tarttumalla. 

Lukitusmekanismilla varustettu käsinoja, 
säädettävä korkeus, taakse käännettävä 

 
Taakse kääntäminen 

 Paina harmaata kahvaa  ja käännä käsinoja taakse. 
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Irrottaminen 

 Käännä käsinoja taakse ja irrota se selkäpuolen 
pidikkeestä ylöspäin vetämällä. 

Paikalleen asettaminen 

 Aseta käsinoja ylhäältä käsin selkäpuolen pidikkeeseen. 

 Käännä se alaspäin. 

Korkeuden säätö 

 Irrota ruuvimeisselillä käsinojan keskellä oleva ruuvi.  

 Liikuta käsinojaa ylös tai alas, kunnes se on halutulla 
korkeudella. 

 Kiinnitä ruuvi. 

 Tee säätö molemmilta puolin. 

Käsinoja, portaaton korkeuden säätö 

 

Irrottaminen 

 Pidä kiinni pehmikkeestä ja vedä käsinoja irti pidikkeestä. 

 Kiristämällä tai löysäämällä ruuveja  voit säätää sen, 
kuinka helposti kädensuojan voi vetää irti pidikkeestä. 

Paikalleen asettaminen 

 Työnnä käsinoja pidikkeeseen. 

Korkeuden säätö 

 Löysää ruuvi , joka on pidäkelevyillä . 
 Liikuta käsinojaa ylös tai alas, kunnes se on halutulla 

korkeudella. 

 Kiinnitä ruuvi . 
 Tee säätö molemmilta puolin. 

Yksinkertainen käsinoja, säädettävä korkeus, 
sivuun käännettävä 
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Irrottaminen 

 Nosta käsinojaa hiukan ja irrota se pidikkeestä ylöspäin 
vetämällä. 

Paikalleen asettaminen 

 Työnnä käsinoja pidikkeeseen. 

Korkeuden säätäminen 

 Vedä käsinoja pidikkeestä. 

 Irrota käsinojan putkessa oleva ruuvi ja ruuvaa se sitten 
uudestaan kiinni, kun olet säätänyt käsinojan korkeuden 
halutulle korkeudelle. 

 Aseta käsinoja uudelleen pidikkeeseen. 

 Tee säätö molemmilta puolin. 

Sivuun kääntäminen 

 Nosta käsinojaa hiukan ja kiepsauta se ulospäin. 

4.8 Keikahduksen esto 
Keikahduksen esto-osa estää pyörätuolia kaatumasta 
taaksepäin. 

VAROITUS! Kaatumisvaara 
Jos keikahduksen esto-osa on säädetty väärin tai se 
ei enää ole toimintakuntoinen, se aiheuttaa 
kaatumisvaaran. 
- Tarkista aina ennen pyörätuolin käyttöä, että 
keikahduksen esto-osa on kunnossa, ja pyydä 
tarvittaessa alan myyjän apua esto-osan asentamista 
tai uudelleensäätöä varten. 

 
Keikahduksen eston käyttöönotto 

 Paina keikahduksen esto-osaa alaspäin ja kiepsauta sitä 
taakse, kunnes se lukittuu.  

VAROVASTI! Keikahdusvaara 
Portaan tai jalkakäytävän reunan yli ajettaessa 
käytössä oleva keikahduksen esto-osa voi jäädä 
roikkumaan. 
- Ota keikahduksen esto-osa aina pois käytöstä 
ennen kuin ajat portaan tai jalkakäytävän reunakiven 
yli.  

Keikahduksen eston poistaminen käytöstä 

 Paina keikahduksen esto-osaa alaspäin ja kiepsauta sitä 
eteen, kunnes se lukittuu.  
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4.9 Sivuun käännettävät jalkatuet 

 

Sivuun kääntäminen 
 Käytä vapautinvipua  ja kiepsauta jalkatuki ulospäin. 

Eteen kääntäminen 
 Kiepsauta jalkatukea eteenpäin, kunnes se lukittuu. 

Irrottaminen 
 Käytä vapautinvipua . 
 Vedä jalkatukea ylöspäin. 

Kiinniripustaminen 
 Ripusta jalkatuki rungon etupuolelle ja kiepsauta sitä 

eteenpäin, kunnes se lukittuu. 

4.10 Istuintyyny 
Sopiva istuintyyny on välttämätön, jotta paine jakautuu 
istuinpinnalle parhaalla mahdollisella tavalla. 

4.11 Lisätarvikkeet 

Turvavyö 

Pyörätuolisi voidaan varustaa turvavyöllä. Turvavyö estää 

sinua putoamasta pyörätuolista. 

 
Turvavyön asennus 

TÄRKEÄÄ 
Anna alan myyjän huolehtia turvavyön 
asentamisesta! 

Turvavyön avaaminen 

 Paina PRESS-painiketta ja vedä lukitusosa  irti 

lukkopesästä . Turvavyö avautuu. 



Rakenne ja toiminta  Compact 

 20 

Turvavyön sulkeminen 

 Työnnä lukitusosa  lukkopesään . 
 Kiristä hihnaa  sen verran, että pysyt pyörätuolissa. 

Kippauspoljin 
Kippauspolkimella saattaja voi kallistaa pyörätuolia 
helpommin esimerkiksi ajettaessa portaan yli. 

 
 Pidä pyörätuolia kiinni työntökahvoista. 

 Paina jalalla kippauspoljinta ja pidä pyörätuoli 
kallistetussa asennossa, kunnes olet päässyt esteen yli. 

VAROVASTI! Kaatumisvaara 

Kippauspoljin ei saa ulottua takapyörän 
ulkohalkaisijan ulkopuolelle. 

Ilmapumppu 
Ilmapumppu on varustettu yleisventtiililiittimellä. 

 Nosta pölysuojus pois venttiililiittimen päältä. 

 Aseta venttiililiitin avattuun venttiiliin ja pumppaa rengas 
täyteen. 

Heijastimet 
Takapyöriin voidaan kiinnittää heijastimet. 

Kepinpidike 
 Aseta keppi pidikkeeseen. 

 Kiinnitä keppi ylös selkäpuolelle. 

VAROVASTI! Kaatumisvaara 

Kepinpidike ei saa ulottua takapyörän ulkohalkaisijan 
ulkopuolelle. 

 

Siirtotelat 

VAROITUS! 
Siirtoteloja käytettäessä seisontajarrut eivät toimi 
etkä voi ohjata pyörätuolia tarttumarenkaista. 

Jos pyörätuoli on joihinkin tarkoituksiin liian leveä 
(junamatkat, lentokoneet, kapeat käytävät, ahtaat ovet yms.), 
voidaan käyttää siirtoteloja. 
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Siirtopyörien käyttöönotto 

 Aseta siirtopyörät käyttöasentoon. Paina tällöin tappia 

niin pitkälle sisään, että voit vetää putken alas. 

 Työnnä toinen tappi sisään. 

 Vedä putkea alas niin pitkälle, että tappi lukittuu. 

 Aja pyörätuoli kiinni vakaaseen kohteeseen (oven kehys, 
raskas pöytä), johon voit tarttua, ja ota siitä luja ote 
yhdellä kädellä. 

 Kallista pyörätuolia niin pitkälle, että vastakkaisella 
puolella oleva takapyörä irtoaa maasta. 

 Irrota takapyörä (luku 7 – Takapyörien irrottaminen). 

 Toista menettely toisella puolen. 

Kun siirtopyörät ovat alhaalla, niiden etäisyys 
lattiasta saa ennen takapyörien irrottamista olla 
korkeintaan 2 cm. 

Siirtopyörien vaihtaminen takaisin takapyöriin 

 Aja pyörätuoli kiinni vakaaseen kohteeseen, johon voit 
tarttua, ja ota siitä luja ote yhdellä kädellä. 

 Kallista pyörätuolia niin pitkälle, että vastakkaisella 
puolella oleva siirtopyörä irtoaa kevyesti maasta. 

 Aseta takapyörä pistoakseleineen takaisin paikalleen 
(luku 7 – Takapyörien asentaminen). 

 Aseta siirtopyörät takaisin lepoasentoon. 

 Toista menettely toisella puolen. 
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5 Käyttöönotto 

VAROVASTI! 
Ennen kuin otat pyörätuolin käyttöön, tarkista missä 
kunnossa se on ja toimivatko tärkeimmät toiminnot. 
Katso myös lukua 8 – Huolto. 

Alan myyjä luovuttaa pyörätuolisi käyttövalmiissa kunnossa. 

Myyjä selittää tärkeimmät toiminnot ja varmistaa, että 

pyörätuoli on säädetty ja varusteltu vaatimustesi ja tarpeittesi 

mukaan. 
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6 Pyörätuolilla ajaminen 

6.1 Turvaohjeet 

VAROVASTI! Puristumisvaara  
Takapyörä ja roiskesuoja (vaatesuoja) voivat olla niin 
lähellä toisiaan, että sormet voivat puristua väliin.  
- Pidä huoli siitä, että kelaat pyörätuolia ainoastaan 
tarttumarenkaista. 

 

VAROVASTI! Puristumisvaara  
Takapyörä ja seisontajarru voivat olla niin lähellä 
toisiaan, että sormet voivat puristua väliin.  
- Pidä huoli siitä, että kelaat pyörätuolia ainoastaan 
tarttumarenkaista. 

 

VAROITUS! Onnettomuusvaara  
Epätasainen rengaspaine voi vaikuttaa merkittävästi 
ajokäyttäytymiseen. 
- Tarkista rengaspaine aina ennen ajoa. 

 

 

 

 

6.2 Jarrutus kelauksen aikana 
Jarrutus kelattaessa käsin tarttumarenkaita käyttämällä. 

 Pidä tarttumarenkaista kiinni ja kohdista niihin 
kummallakin kädellä samansuuruinen paine, kunnes 
pyörätuoli pysähtyy. 

VAROITUS! Äkkijarrutus aiheuttaa 
kaatumisvaaran  
Jos käytät seisontajarrua kelauksen aikana, 
pyörätuolin ajosuunta voi muuttua 
hallitsemattomasti ja tuoli voi jarruttaa äkillisesti, 
törmätä tai kaatua.  
- Älä koskaan käytä seisontajarrua kelauksen aikana.  

 

VAROVASTI!  
Jos jarrutat pitempään, tarttumarenkaissa syntyy 
hyvin paljon hankauslämpöä (erityisesti MaxGrepp ja 
Supergripp). Saatat saada palovammoja kämmeniin. 
- Käytä asianmukaisia käsineitä. 

Avustaja jarruttajana 

Pyörätuolia työntävä avustaja voi jarruttaa ajon aikana 

avustajajarrulla (rumpujarrulla). Myös avustajajarru voidaan 

lukita. 
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 Jarruta vetämällä työntökahvan jarruvipua. 

 Lukitse jarru vetämällä jarruvipua lujasti, kunnes 
varmistinvipu lukittuu. 

 Irrota lukitus vetämällä jarruvipua ja vapauttamalla 
jarruvivun alapuolella oleva varmistinvipu. 

6.3 Pyörätuoliin istuminen ja siitä 
nouseminen 

VAROITUS! Kaatumisvaara  

Siirron yhteydessä kaatumisvaara kasvaa. 
- Istu pyörätuoliin tai nouse siitä pois vain, jos 

fyysinen kuntosi antaa myöten. 

 

VAROITUS! Kaatumisvaara 

Pyörätuoli voi keikahtaa eteenpäin, jos jalkalevyllä 
seistään.  
- Älä koskaan nouse jalkalevylle, kun käyt istumaan 

pyörätuoliin tai nouset siitä pois. 

 

VAROVASTI!  
Jos jarrut irtoavat lukituksesta tai murtuvat, 
pyörätuoli voi lähteä hallitsemattomasti liikkeelle.  
- Älä koskaan nojaudu jarruihin, kun käyt istumaan 

pyörätuoliin tai nouset siitä pois. 

 

TÄRKEÄÄ!  
Roiskesuoja tai käsinoja voivat murtua.  
- - Älä koskaan tukeudu roiskesuojaan tai käsinojaan, 
kun käyt istumaan pyörätuoliin tai nouset siitä pois. 

 Kiristä seisontajarrut. 

 Käännä jalkalevyt ylös tai kiepsauta ne sivulle 
(kokoonpanon mukaan). 

 Aseta jalkasi lattialle. 

 Pidä kiinni pyörätuolista ja tarvittaessa myös jostain 
lähellä olevasta kiinteästä kohteesta. 

6.4 Pyörätuolin kelaaminen ja ohjaaminen 
Pyörätuolia kelataan ja ohjataan tarttumarenkaista.  

Älä lähde kelaamaan ilman avustajaa ennen kuin tiedät 
pyörätuolin kaatumispisteen. 
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VAROITUS! Keikahdusvaara  
Pyörätuoli voi kaatua taaksepäin, jos siihen ei ole 
asennettu keikahduksen esto-osaa. Pyörätuolin 
kaatumiskohtaa selvitettäessä saattajan on seistävä 
aivan takana, jotta hän voi siepata pyörätuolin, kun 
se lähtee kaatumaan.  

- Kaatuminen voidaan estää asentamalla 
pyörätuoliin keikahduseste. 

 

VAROVASTI! 
Raskas kuorma, joka ripustetaan selkänojaan, voi 
muuttaa pyörätuolin painopistettä.  

- Muuta ajokäyttäytymistäsi sen mukaisesti. 

Keikahduskohdan selvittäminen 

 

 Vapauta jarru. 

 Aja hiukan eteenpäin, pidä kiinni molemmista 
tarttumarenkaista ja tempaise kevyesti taakse. 

 Painopistettä siirtämällä ja tarttumarenkailla vastaan 
ohjaamalla saat keikahduskohdan selville. 

6.5 Portaista ja korokkeista ajaminen 
VAROITUS! Kaatumisvaara 

Portaita ajettaessa saatat menettää tasapainon ja 
keikahtaa nurin pyörätuoleinesi.  

-  Ylitä portaat, reunakivet ja askelmat aina hitaasti ja 
varovasti. 

- Älä yritä ylittää 25 cm korkeampia askelmia. 
 

VAROVASTI 
Käytössä oleva keikahduseste estää pyörätuolin 
kallistamisen taaksepäin.  

-  Ota keikahduseste pois käytöstä ennen kuin ylität 
portaita ja askelmia. 
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Avustajan saattamana 

 
 

Portaasta alas ajaminen 

 Kelaa pyörätuoli aivan portaan reunalle ja ota luja ote 
tarttumarenkaista. 

 Avustaja pitää kiinni molemmista työntökahvoista, asettaa 
toisen jalkansa kippauspolkimelle (jos sellainen on 
asennettu) ja kallistaa pyörätuolia taaksepäin, niin että 
etupyörät nousevat maasta. 

 Saattaja pitää pyörätuolia tässä asennossa, työntää sen 
varovasti alas askelmasta ja kallistaa sitten pyörätuolia 
eteenpäin, kunnes etupyörät taas koskettavat maata. 

Portaasta ylös ajaminen 

 Kelaa pyörätuoli takaperin portaan luokse, niin että 
takapyörät ovat sen reunalla. 

 Avustaja kallistaa pyörätuolia molemmista 
työntökahvoista niin, että etupyörät nousevat maasta, ja 
vetää takapyörät reunan yli, kunnes etupyörät voi taas 
laskea maahan. 

Ilman avustajaa  
VAROITUS! Keikahdusvaara 

Kun haluat ajaa porrasaskelmasta alas ilman 
saattajan apua, saatat keikahtaa taaksepäin, ellet 
hallitse pyörätuoliasi.  

- Opettele portaasta alas ajamista ensin saattajan 
avulla. 

- Opettele tasapainottelemaan takapyörillä (luku 6 
– Pyörätuolilla ajaminen ja sen ohjaaminen). 
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Portaasta alas ajaminen 

 Kelaa pyörätuoli aivan portaan reunalle, nosta etupyöriä 
hiukan ja pidä tasapaino. 

 Kelaa nyt varovasti molemmat takapyörät reunan yli. Pidä 
tällöin käsillä lujasti kiinni tarttumarenkaista, kunnes 
etupyörät koskettavat taas maata. 

Portaasta ylös ajaminen  

 Kelaa pyörätuoli taaksepäin portaan luo niin, että 
takapyörät ovat reunalla, nosta etupyöriä hiukan ja pidä 
tasapaino. 

 Kelaa molemmat takapyörät reunan yli ja aja sitten 

takaisin päin sen verran, että voit taas laskea etupyörät 

maahan. Pidä tällöin molemmat kädet lujasti kiinni 

tarttumarenkaissa. 

6.6 Portaikosta ajaminen 
VAROITUS! Kaatumisvaara 

Portaikosta ajaessasi saatat menettää tasapainon ja 
kaatua pyörätuoleinesi.  

- Jos portaikossa on enemmän kuin yksi askelma, 
tarvitset periaatteessa aina kahta avustajaa. 
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 Portaikosta selviydytään ajamalla niistä porras kerrallaan 

edellä kuvatulla tavalla. Ensimmäinen avustaja on tällöin 

pyörätuolin takana ja pitelee kiinni työntökahvoista. 

Toinen avustaja tarttuu eturungon kiinteään osaan ja 

varmistaa näin pyörätuolin etupuolelta. 

6.7 Rampeista ja ylämäistä ajaminen 

VAROITUS! Hallitsematon ajo johtaa 
vaaratilanteisiin 
Ylä- ja alamäistä ajettaessa pyörätuoli voi keikahtaa 
eteen, sivusuuntaan tai taakse.  
- Aja pitkät ylämäet periaatteessa ainoastaan 
avustajan saattamana. 
- Vältä sivusuuntaista kallistusta. 
- Vältä seitsemää astetta jyrkempiä ylämäkiä. 
- Älä muuta äkillisesti suuntaa ylämäessä.  

 

VAROVASTI!  
Myös loivassa maastossa pyörätuoli voi lähteä 
yllättäen liikkeelle, ellet kontrolloi sitä 
tarttumarenkaiden avulla. 
- Lukitse seisontajarrut, jos jäät pyörätuoleinesi 
kaltevalle alustalle.  

Ylämäkeen 
Ylämäkeen ajettaessa on päästävä liikkeelle, pidettävä liike 
yllä ja samalla pidettävä suunta. 

 
 Kumarra ylävartaloa eteenpäin ja kelaa pyörätuolia 

nopeilla ja voimakkailla tempaisuilla molemmista 
tarttumarenkaista.  

Alamäkeen 
Alamäkeen ajettaessa on tärkeää pitää suunta ja ennen 
kaikkea säännöstellä nopeutta. 



Compact  Pyörätuolilla ajaminen 

  29 

 

 Nojaa taaksepäin ja anna tarttumarenkaiden varovasti 

liukua käsien läpi. Huolehdi siitä, että voit koska tahansa 

pysäyttää pyörätuolin tarttumalla tarttumarenkaisiin. 

Varovasti! Palovammavaara  
Jos jarrutat pitempään, tarttumarenkaissa syntyy 
hyvin paljon hankauslämpöä (erityisesti MaxGrepp ja 
Supergripp). Saatat saada palovammoja kämmeniin. 
– Käytä asianmukaisia käsineitä. 

6.8 Vakaus ja tasapaino istuttaessa 

Joidenkin arkitoimien yhteydessä on välttämätöntä kumartua 

ulos pyörätuolista, eteenpäin, sivulle tai taakse. Tämä 

vaikuttaa suuresti pyörätuolin vakauteen. Ota huomioon 

seuraavat ohjeet, niin pysyt aina tasapainossa: 

Eteenpäin nojautuminen 

VAROITUS! Pyörätuolista keikahtamisen vaara 
Jos kumarrut pyörätuolista eteenpäin, saatat pudota 
siitä. Älä koskaan kumarru liian kauas eteenpäin 
äläkä liu'u istuimessasi eteenpäin, kun tavoittelet 
esineitä. 
- Älä poimi lattialta esineitä kumartumalla polvien 
välistä eteenpäin. 
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 Suuntaa etupyörät suoraan eteenpäin.  

(Tämä tapahtuu liikuttamalla pyörätuolia hiukan 

eteenpäin ja välittömästi takaisin.) 

 Lukitse molemmat seisontajarrut. 

 Nojaudu eteenpäin vain niin pitkälle, että ylävartalosi 
pysyy etupyörien yläpuolella. 

Taakse kurottaminen 

VAROITUS! Pyörätuolista keikahtamisen vaara 
Jos nojaudut liian kauas taakse, saatat keikahtaa 
nurin pyörätuoleinesi.  
- Älä koskaan kurkota selkänojan ylitse 
Käytä keikahdusestettä. 

 

 Suuntaa etupyörät suoraan eteenpäin.  

(Tämä tapahtuu liikuttamalla pyörätuolia hiukan 

eteenpäin ja välittömästi takaisin.) 

 Älä lukitse seisontajarruja. 

 Kurota vain niin pitkälle kuin voit istuma-asentoa 
muuttamatta. 
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7 Kuljetus 

7.1 Turvaohjeet 

VAROITUS! Kiinni asentamaton istuin 
liikennevälineessä aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran 
Pyörätuolia ei ole tarkoitettu henkilöiden 
kuljetukseen liikennevälineissä. Onnettomuus voi 
aiheuttaa pahoja vammoja.  
- Älä siis koskaan istu pyörätuolissa, kun kuljet 

liikennevälineessä, vaan aina asianmukaisesti 
paikalleen asennetulla istuimella. 

 

TÄRKEÄÄ!  
Materiaalin liiallinen kuluminen voi aiheuttaa 
vahinkoja kantavien osien vakaudelle.  
- Kun pyörätuolin pyörät on irrotettu, älä vedä sitä 

hankaavaa alustaa vasten 
(esim. pyörätuolin runkoa asfaltilla) 

 

7.2 Pyörätuolin kokoon taittaminen ja 
avaaminen 

 

TÄRKEÄÄ 
Älä taita pyörätuolia kokoon äläkä avaa sitä, kun 
selkäosa on alas taitettuna. 

Pyörätuolin kokoon taittaminen 
 

TÄRKEÄÄ 
Jos pyörässä on vakautustuki, sen salpa on 
irrotettava ennen pyörätuolin kokoon taittamista. 
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 Irrota istuintyyny. 

 Käännä jalkalevyt ylös. 

 Vedä istuinpäällystä ylöspäin. 

 Nyt voit kääntää selkänojan alas, jos pyörätuolisi on 
varustettu alas käännettävällä selkänojalla. 

Kokoon taitetun pyörätuolin avaaminen 

 

VAROVASTI! Puristumisvaara 
On olemassa vaara, että sormet jäävät puristuksiin 
istuinprofiilin ja rungon väliin. 
- Älä siis koskaan tartu sormilla istuinprofiiliin. 

 Aseta pyörätuoli viereesi. 
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 Käännä selkänoja ylös, jos se on käännetty alas. 

 Kallista pyörätuolia hiukan itseesi päin, jos mahdollista. 

 Paina lähintä istuinprofiilia avokämmenellä alas, niin että 
istumapinta leviää auki. 

 Aseta pyörätuoli taas kokonaan lattialle ja tarkista, että 
molempien puolten istuinprofiilit ovat ohjausosissa. 

 Käännä jalkalaatat alas. 

7.3 Takapyörien irrottaminen ja 
kiinnittäminen 

VAROITUS! Kaatumisvaara 
Jos takapyörän pistoakseli ei ole täysin lukittunut, 
pyörä voi ajon aikana irrota, mikä johtaa 
kaatumiseen.  
- Varmista aina pyörän kokoamisen jälkeen, että 
pistoakselit ovat täysin lukittuneet. 

 

Takapyörien irrottaminen 
 Vapauta jarrut. 

 Pidä pyörätuolia yhdellä kädellä pystyasennossa. 

 Tartu pyörään toisella kädellä pyörän napaa ympäröivistä 
pinnoista. 

 Paina peukalolla pistoakselin nappia . Pidä sitä 

painettuna ja vedä pyörä ulos akseliholkista . 

Takapyörien kiinnittäminen 
 Vapauta jarrut. 

 Pidä pyörätuolia yhdellä kädellä pystyasennossa. 
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 Tartu pyörään toisella kädellä pyörän napaa ympäröivistä 
pinnoista. 

 Paina peukalolla pistoakselin nappia ja pidä sitä 
painettuna. 

 Työnnä akseli akseliholkkiin  pidäkkeeseen asti. 

 Vapauta pistoakselin nappi ja varmista, että pyörä on 
lujasti paikallaan. 
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8 Huolto 

8.1 Huoltokaavio 
Tarvittavan turvallisuuden takaamiseksi sinun on 
säännöllisesti suoritettava seuraavat huoltotyöt tai annettava 
ne jonkun muun suoritettaviksi. 
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Renkaiden ilmanpaineen tarkistus   

Takapyörien oikean kiinnityksen tarkistus     

Silmämääräinen tarkistus   

Etupyörien puhdistus   

Ruuviliitosten tarkistus   

Pyörien pinnojen tarkistus    

Seisontajarrujen tarkistus   

Pyörätuolin tarkistuttaminen alan 
asiantuntijalla 

  

 

Renkaiden ilmanpaineen tarkistus 
 Mittaa renkaiden ilmanpaine ( painetaulukko luvussa 3 

– Tekniset tiedot). 

 Pumppaa rengas riittävään paineeseen.  

 Tarkista myös renkaiden profiili. 

 Vaihda renkaat tarvittaessa. 

Takapyörien oikean kiinnityksen tarkistus  

 Tarkista takapyörästä vetämällä, että pistoakseli on 

kunnolla kiinni. Pyörä ei saa irrota vetämällä. 

 Jos takapyörät eivät lukitu oikein, poista mahdollinen lika 

tai likakertymät. Jos ongelma ei ratkea, anna asiantuntijan 

asentaa pistoakselit uudelleen. 

Silmämääräinen tarkistus 
 Tarkista pyörätuoli irtonaisten osien, repeämien ja muiden 

vikojen varalta.  

 Jos jokin kiinnittää huomiosi, anna asiantuntijan tarkastaa 
pyörätuoli. 

Etupyörien puhdistus 
 Tarkista, että etupyörät kääntyvät vapaasti. 

 Poista lika ja hiukset etupyörien laakereista. 

Ruuviliitosten tarkastaminen 
Jatkuvassa käytössä ruuvit voivat löystyä.  
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 Tarkista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni (etupyörän 
kannattimessa, jalkalevyssä, istuinpäällyksessä, sivuosissa, 
asennuslevyssä, selkänojassa).  

 Kiristä löystyneet ruuvit. 

TÄRKEÄÄ! 
Vastamutterit ja lukitusruuvit käyvät jatkuvan 
löystymisen ja kiristämisen vaikutuksesta 
hyödyttömiksi. 
-  Anna alan myyjän vaihtaa vastamutterit ja 
lukitusruuvit uusiin! 

Puolien vetojännityksen tarkastaminen 
Pinnat eivät saa olla löysällä eivätkä vääntyneitä. 

 Jätä löystyneet pinnat asiantuntijan kiristettäviksi. 

 Vaihdata murtuneet pinnat alan myyjällä. 

Seisontajarrujen tarkastus 

 Tarkista, että seisontajarrut ovat oikeassa paikassa.  

Jarru on säädetty oikein, jos jarruantura painuu jarrua 

kiristettäessä muutamien millimetrien syvyyteen renkaan 

sisään. 

 Jos huomaat, että säätö on väärin, anna asiantuntijan 
säätää jarrut oikein. 

TÄRKEÄÄ 
Kun takapyörät on vaihdettu tai niiden asentoa on 
muutettu, seisontajarrut on säädettävä uudelleen. 

Sisäkumin korjaus tai vaihto 
 Irrota takapyörä ja päästä sisäkumista ilma ulos. 

 Nosta renkaan yksi syrjä pois vanteelta. 
Käytä tähän polkupyörän renkaan irrottamiseen 
tarkoitettua työkalua, älä teräviä esineitä kuten 
ruuvimeisseliä, jotta sisäkumi ei vahingoittuisi. 

 Vedä sisäkumi pois renkaasta. 

 Korjaa sisäkumi polkupyörän kumin paikkausmateriaalilla 
tai vaihda se tarvittaessa kokonaan uuteen. 

 Pumppaa sisäkumiin sen verran ilmaa, että se palaa 
pyöreään muotoonsa. 

 Työnnä venttiili vanteen venttiilireikään ja aseta sisäkumi 
renkaan sisään (sisäkumin tulisi olla kaikkialta rypytön 
renkaan sisällä). 

 Nosta renkaan syrjä vanteen reunan yli. Aloita venttiilin 

seudulta ja käytä polkupyörän renkaan irrottamiseen 

tarkoitettua työkalua. Tarkista samalla joka puolelta, ettei 

sisäkumi puristu renkaan ja vanteen väliin. 

 Pumppaa nyt rengas suurimpaan käyttöpaineeseen. 

Varmista, että renkaasta ei vuoda enää ilmaa. 
 

TÄRKEÄÄ! 
Hiilikuitupyörä on varustettu vanteeseen liimatulla 
sisäkumillisella renkaalla. Jätä hiilikuitupyörän 
renkaan vaihto alan myyjän hoidettavaksi. 
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Varaosat 
Küschall-myyjältä voit tilata kaikki varaosat.  
Päivitetty luettelo saatavissa olevista varaosista on 
Internetissä osoitteessa www.kueschall.com. 

 

8.2 Hoito 
Pyörätuolisi palvelee sinua hyvin vuosikaudet, jos hoidat sitä 
säännöllisesti. 

TÄRKEÄÄ!  
Hiekka ja merivesi voivat vahingoittaa 
kuulalaakereita, ja teräsosat voivat ruostua, jos pinta 
on vahingoittunut. 
- Älä altista pyörätuolia pitkiksi ajoiksi hiekalle ja 
merivedelle, ja aina kun olet käynyt rannalla, 
puhdista tuoli. 

 Puhdista pehmusteet ja metalliosat kostealla ja pehmeällä 
liinalla.  

 Kuivaa pyörätuoli huolellisesti aina kelattuasi sateessa  tai 
käytyäsi suihkussa. 

 Jos pyörätuoli on likaantunut, pyyhi lika mahdollisimman 
pian pois kostealla rätillä ja pyyhi pyörätuoli täysin 
kuivaksi. 

TÄRKEÄÄ!  
Älä käytä karheita pesuvälineitä, syövyttäviä 
puhdistusaineita äläkä painepesuria. 

8.3 Desinfiointi 
Pyörätuolin saa desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä  
testatuilla ja hyväksytyillä desinfiointiaineilla. 

Sallittujen desinfiointiaineiden luettelon löydät 
Robert Koch -instituutin nettisivuilta, osoite 
http://www.rki.de. 
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9 Häiriöiden korjaaminen 

Päivittäinen käyttö, muutetut säädöt ja pyörätuoliin 

kohdistuvat vaatimukset voivat johtaa erilaisiin häiriöihin. 

Oheinen taulukko kertoo, miten häiriöt tunnistetaan ja 

korjataan.  

VAROVASTI! 
Kun havaitset pyörätuolissa häiriöitä, kuten 
merkittäviä ajokäyttäytymisen muutoksia, käänny 
heti asiantuntijan puoleen.  

 

TÄRKEÄÄ! 
Eräät mainituista toimenpiteistä tulee jättää 
valtuutetun erikoisliikkeen hoidettaviksi. Ne on 
merkitty erikseen. 
Suosittelemme jättämään kaikki säädöt alan 
valtuutetun myyjän tehtäviksi. 
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9.1 Häiriöiden tunnistaminen ja korjaaminen 
Häiriö Mahdollinen syy Toimenpide 

Väärä rengaspaine toisessa takapyörässä Korjaa rengaspaine (luku 3 – Tekniset tiedot) 

Yksi tai useampi pinna murtunut vaihda vialliset pinnat (valtuutettu myyjä) 

Pinnat kiristetty epätasaisesti liian löysät pinnat kiristettävä (valtuutettu myyjä) 

Pyörätuoli ei liiku suoraan 

Etupyörien laakerit likaantuneet tai 
vahingoittuneet 

laakerit puhdistettava tai vaihdettava (valtuutettu myyjä) 

Takapyörät on asennettu liian eteen takapyörät asennettava taaemmaksi (valtuutettu myyjä) 

Selkäkulma liian suuri selkänojan kulmaa pienennettävä (valtuutettu myyjä)  

Pyörätuoli keikahtaa liian 
helposti taaksepäin 

Istuinkulma liian suuri asennuslevy asennettava alemmas sivukannattimessa 
(valtuutettu myyjä) 
valittava pienempi etuhaarukka (valtuutettu myyjä) 

Väärä rengaspaine toisessa takapyörässä tai 
molemmissa 

korjaa rengaspaine (luku 3 – Tekniset tiedot)      Jarrut tarttuvat huonosti tai 
epäsymmetrisesti 

Jarrut väärin säädetty jarrujen säätö korjattava (valtuutettu myyjä) 

Pyörätuolin kelaamisessa 
paljon kitkaa 

Liian matala rengaspaine takapyörissä korjaa rengaspaine (luku 3 – Tekniset tiedot) 

Liian vähän jännitystä etupyörän 
laakerilohkossa 

laakerilohkoakselin mutteria kiristettävä kevyesti 
(valtuutettu myyjä) 

Etupyörät lepattavat kovassa 
vauhdissa 

Etupyörä on kulunut litteäksi etupyörä vaihdettava (valtuutettu myyjä) 

Etupyörä ei pyöri kunnolla tai 
se on jumissa 

Kuulalaakerit ovat likaantuneet tai vialliset kuulalaakerit puhdistettava tai vaihdettava (valtuutettu 
myyjä) 

Kokoon taitettua pyörätuolia 
on vaikea avata 

Selkäosa on liian kireällä löysää hiukan selkäosan tarranauhoja (luku 4 – Selkäosa) 
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10 Käytön jälkeen 

10.1 Uudelleenkäyttö 

Pyörätuoli soveltuu uudelleen käytettäväksi.  Seuraavat 

toimenpiteet on suoritettava: 

Puhdistus ja desinfiointi tämän ohjeen luvun 8 – Hoito 

mukaan. 

 Tarkastus tämän ohjeen luvun 8 – Huoltokaavio mukaan. 

 Käyttäjän tarpeisiin sovittaminen huoltodokumentaation 
mukaan (saatavissa maasi Küschall®-edustajalta, tämän 
asiakirjan lopussa). 

 

 

10.2 Jätehuolto 
Pidä huolta ympäristöstäsi ja huolehdi pyörätuolisi 
asianmukaisesta jätehuollosta ja kierrätyksestä. 
Jätehuoltoasioissa on noudatettava kansallisia ja paikallisia 
lakeja ja määräyksiä. 

Käänny valtuutetun myyjäsi puoleen tai kysy kaupungin 
tai kunnan viranomaisilta sopivaa jätehuoltoyritystä, kun 
haluat järjestää pyörätuolisi jätehuollon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


