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Jälleenmyyjän ohjeet 

Tämä käyttöohjekirja kuuluu pakettiin ja on osa tuotetta. Ohjekirjan täytyy olla jokaisen 

myydyn tuotteen mukana. 

Versio: B,  Maaliskuu 2012 

Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien käännökset. 

Mitään osaa tästä ohjekirjasta ei tule monistaa missään muodossa (tuloste, valokopio, 

mikrofilmi tai muu toimenpide) ilman julkaisijan kirjallista lupaa, tai käsitellä, toisintaa tai 

jaella sähköisillä järjestelmillä.  

© N.V. Vermeiren N.V. 2012 
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Tahdomme ensiksi kiittää luottamuksesta meihin valitessanne yhden pyörätuoleistamme. 

Vermeiren- pyörätuolit ovat monien vuosien tutkimuksen ja kokemuksen tulos. Kehittelyn 

aikana erityistä huomiota kiinnitettiin käytön helppouteen ja pyörätuolin huollettavuuteen. 

Pyörätuolin oletettu käyttöikä on täysin riippuvainen sen käyttötavasta, huolenpidosta ja 

säännöllisestä huoltaminen. 

Tämä ohjekirja tutustuttaa teidät pyörätuolin käyttöön. 

Käyttöohjeiden ja huolto-ohjeiden noudattaminen ovat takuun keskeisimpiä osia. 

Tämä ohjekirja käsittelee uusimpia tuotekehityksiä. Vermeirenillä on oikeus muutoksiin 

ilman, että jo toimitettuihin malleihin tehtäisiin muutoksia tai korvauksia. 

Mikäli haluatte lisätietoja, ottakaa yhteys jälleenmyyjään. 

ALKUSANAT 
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1.1 Käyttötarkoitus 

Pyörätuoli on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia kävellä tai eivät voi kävellä 

ollenkaan. 

Pyörätuoli on suunniteltu yhden (1) henkilön kuljettamiseen. 

Pyörätuoli soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön. 

Käyttäjä voi itse kuljettaa pyörätuolia, tai vaihtoehtoisesti avustaja voi työntää käyttäjää. 

Eri koot, lisävarusteet ja moduulirakenne mahdollistavat täyden käytön seuraaville 

henkilöille: 

 jotka ovat halvaantuneet 

  joilta puuttuu raajoja (amputaatio) 

  joilla on raajojen vammoja tai epämuodostumia 

  joilla on jäykät tai vaurioituneet nivelet 

  joilla on sydänvika tai heikko verenkierto 

 joilla on tasapaino-ongelmia  

  joilla on surkastuneet lihakset 

 vanhuksille 

Kun pyörätuolia valitaan, on otettava huomioon seuraavat käyttäjän ominaisuudet: 

 kehon koko ja paino (maksimi 200 kg) 

 fyysinen ja henkinen kunto 

 asumisolosuhteet 

 ympäristö jossa pyörätuolilla liikkuu 

Pyörätuolia tulee käyttää vain pinnoilla, joilla pyörätuolin kaikki neljä pyörää voivat olla 

kosketuksissa maahan yhtä aikaa, ja joilla on tarpeeksi pitoa pyörätuolin liikuttamiseen. 

Käyttöä epätasaisilla pinnoilla tulisi harjoitella (mukulakivillä jne.) rinteissä ja mutkissa. 

Myös esteiden ylittämistä (katukivet jne.) tulisi harjoitella. 

Pyörätuolia ei saa käyttää korokejakkarana, eikä sillä saa kuljettaa painavia tai kuumia 

esineitä. 

Kun pyörätuoli käytetään matolla, kokolattiamatolla tai irrallisilla lattiapeitteillä, lattialla 

olevat materiaalit voivat vahingoittua. 

Käytä vain Vermeirenin hyväksymiä lisävarusteita. 

Valmistaja tai jälleenmyyjä eivät ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat huollon 

puutteesta tai väärin suoritetusta huollosta tai näiden käyttöohjeiden noudattamatta 

jättämisestä. 

Huolto- ja käyttöohjeiden noudattaminen ovat takuuehtojen täyttymisen keskeinen osa. 

Mikäli käyttäjä on näkövammainen, hänelle pyörätuolin käyttö on opastettava 

suullisesti. 

1 Tuotekuvaus 
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1.2 Tekniset tiedot 

Alapuolella annetut tekniset arvot koskevat vakioasetuksissa olevia pyörätuoleja. 

Mikäli muita jalkalautoja, käsinojia tai muita lisävarusteita käytetään, taulukoidut arvot 

muuttuvat. 

Valmistaja Vermeiren 

Osoite Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout 

Tyyppi Manuaalinen pyörätuoli 

Malli Eclips XXL 

Käyttäjän maksimipaino 200 kg 

Kuvaus Mitat 

Istuinleveys 600 mm 650 mm 700 mm 750 mm 

Kokonaisleveys (riippuu istuinalasta) 850 mm 900 mm 950 mm 1000 mm 

Istuinsyvyys 530 mm 540 mm 550 mm 560 mm 

Kuvaus Minimi mitta Maksimi mitta 

Kokonaispituus jalkalautojen kanssa 1140 mm 

Pituus kokoontaitettuna ilman jalkalautoja 865 mm 

Leveys kokoontaitettuna 375 mm 

Kokonaiskorkeus 1030 mm 

Korkeus taitettuna (ilman selkäosaa) 945 mm 

Kokonaispaino ± 38,5kg ± 39 kg ± 40 kg ± 40,5kg 

Painavimman osan paino ± 20,25 kg 

Irrotettavien osien painoja 
Jalkatuet 2,40 kg; Käsituet 1,95 kg; 

Selkäosa 4,25 - 5 kg; Istuinosa 6,95-7,5 kg 

Vakaus alamäessä 7,5° (vakioasetuksilla) 

Vakaus ylämäessä 5° (vakioasetuksilla) 

Vakaus sivuttaissuunnassa >16° (vakioasetuksilla) 

Esteiden ylitys 60 mm 
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Istuinkulma 5° 

Istuinkorkeus edestä 530 mm 

Selkäosan kulma 5° 

Selkänojan korkeus 570 mm 

Jalkalautojen ja istuimen välinen etäisyys 415 mm 510 mm 

Jalkalautojen ja istuimen välinen kulma 107° 

Käsinojan ja istuimen välinen etäisyys 200 mm 

Käsinojan rakenteellisesti etummaisin osa 405 mm 

Kelausvanteen halkaisija 465 mm 

Akselin sijainti vaakasuunnassa 

(poikkeama) 
18 mm 

Minimikääntösäde 1743 mm 

Krypton PU- takarenkaiden halkaisija 22” 

Rengaspaine, takarenkaat Enint. 3,5 bar 

Krypton PU- eturenkaiden halkaisija 200 mm 

Rengaspaine, eturenkaat (jos ilmakumit) Enint. 2,5 bar 

Käyttö- ja varastointilämpötila +5°C +41°C 

Käyttö- ja varastointikosteus 30% 70% 

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Mittavirhemarginaali ± 15 mm / 1,5kg / 1,5° 

 

 

 

 

Pyörätuoli noudattaa asetettuja vaatimuksia: 

ISO 7176-8:   Vaatimukset ja testausmenettelyt staattiselle, isku- ja rasitusvahvuuksille. 

ISO 7176-16: Verhoiltujen osien syttymisen vastustus 

ISO 7176-19: Pyörätuolien käyttö istuimena moottoriajoneuvoissa l. ns. törmäystesti.   

Taulukko 1: Tekniset tiedot 
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1.3 Pyörätuolin osat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Lisävarusteet 

Seuraavat lisävarusteet ovat saatavilla Eclips XXL – pyörätuoliin: 

Selkänojan runkoputkiin kiinnitettävä lantioturvavyö (B58) 

Alarunkoon kiinnitettävät kaatumaesteet (B78) 

Vartalotuet (L04), selkäputkiin kiinnitettävät 

Kuljetustuolina, ei itse kelattava (T30) 

Rumpujarrut (B74) 

Ota yhteys myyjään, joka neuvoo lisävarusteiden valinnassa. 

1.4 Merkkien selitykset 

 Maksimipaino  

  

Sekä sisä- että ulkokäyttöön 

 Alamäki 

Ylämäki 

CE-merkintä 

Ei kolaritestattu 

1 = Poikkitanko/työntötanko 

2 = Työntökahva 

3 = Rumpujarrujen jarrukahva 

4 = Selkäosa 

5 = Käsituki 

6 = Sivutuki/vaatesuoja 

7 = Kuljetuspyörä (takapyörä) 

8 = Kelausvanne 

9 = Keskiö/pikanapa 

10 = Jarru 

11 = Tukipyörä (etupyörä) 

12 = Astinlevy 

13 = Jalkatuki 

14 = Istuinosa 

15 = Runkoristikko 

16 = Laitekilpi/sarjanumero 
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1.6 Turvallisuusohjeita 

 Huolehdi käyttäjän turvallisuudesta, ettei mikään kehonosa pääse puristumaan pinnojen 

tai kelausvanteiden rakoihin. 

 Lukitse jarrut aina siirtyessäsi tuoliin tai siitä noustaessa. Jarrujen tulee olla lukittuina 

myös silloin kun säädät tai irrotat pyörätuolin selkäosaa tai käsitukia. 

 Älä nouse seisomaan astinlevylle tuolista noustessasi. Jalkatuki on taitettava pois tieltä 

ennen tuolista nousemista. 

 Kokeile tuolin käyttäytymistä ja vakautta siirtämällä painoasi siinä istuessa, ylä- ja 

alamäissä, sivuttaisluiskassa ja esteiden ylityksissä. Pyydä tarvittaessa joku avuksesi. 

 Älä kurkottele eteen tai sivuille liikaa, esim koettaen poimia esineitä lattialta, tuoli voi 

kipata. 

 Kulkiessasi ovista varmistu, että oviaukko on riittävän leveä, etteivät sormet puristu 

ovenkarmin ja kelausvanteiden väliin. 

 Liiku pyörätuolilla annettujen kelausohjeiden mukaan, älä törmäile holtittomasti tai 

vauhtia ottaen kiveyksiin, kynnyksiin, portaisiin tai ovenpieliin. Valmistaja ei vastaa 

vahingoista, joita voi sattua kun pyörätuolia kuormitetaan yli sallitun maksimikuormituksen, 

sillä kolaroidaan tai sitä käytetään muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 

  Portaisiin saa pyörätuolilla mennä vain riittävän avustajajoukon kannattelemana. Mikäli 

käytössä on luiska, ramppi tai hissi, käytä niitä. 

 Mikäli liikut yleisellä tiellä tai jalkakäytävällä, noudata yleisiä tieliikennesääntöjä. 

 Älä liiku pyörätuolilla huumaavien aineiden (lääkitys) tai alkoholin vaikutuksen alaisena, 

käytä silloin muita kulkuneuvoja. 

 Kun liikut ulkona, varustaudu aina sään ja keliolosuhteiden mukaisesti. 

 Kuljetettaessa pyörätuolia autossa, älä nosta sitä liikkuvista osista kuten käsi- tai 

jalkatuista. 

 Mikäli joudut liikkumaan ulkona hämärässä tai pimeässä, varmista näkymisesi 

pukeutumalla mahdollisimman kirkasväriseen asuun jossa on heijastimia sekä varmista 

että pyörätuolin kiinteät heijastimet eteen- ja taaksepäin ovat puhtaat liasta. 

 Käsittele varoen avotulta (esim tupakoidessa) pyörätuolisi läheisyydessä, etteivät 

vaatteesi tai pyörätuolin osat syty tuleen. 

 Älä kuormita pyörätuoliasi missään tilanteessa yli sallitun 200 kilon.  

 

Tämä kappale käsittelee jokapäiväistä käyttöä. Nämä ohjeet ovat niin käyttäjälle kuin 

jälleenmyyjällekin. Jälleenmyyjä toimittaa pyörätuolin kokonaan valmiiksi kasattuna. 

Ohjeet on tarkoitettu ohjeistamaan jälleenmyyjiä kokoamiseen kohdassa 3. 

2.1 Pyörätuolin kuljettaminen 

Paras tapa kuljettaa pyörätuolia on käyttää pyöriä hyväksi ja työntää pyörätuolia. Mikäli se 

ei ole mahdollista (esim. kun takapyörät ovat irrotettu autolla kuljetusta varten), ota luja ote 

rungon etuosasta ja työntökahvoista. Älä tartu käsinojiin tai renkaisiin nostaaksesi 

pyörätuolia. 

2 Käyttö 
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2.2 Pyörätuolin auki taittaminen 

 VAROITUS: Puristumisvaara – Pidä sormet poissa pyörätuolin liikkuvista osista. 

1. Asetu pyörätuolin taakse. 

2. Ota kiinni työntökahvoista ja vedä pyörätuolia mahdollisimman auki. 

3. Asetu pyörätuolin eteen. 

4. Työnnä molemmista istuimen runkoputkista alaspäin kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 

5. Aseta selkäosa ja istuinosa paikalleen rungon pidikkeisiin. 

6. Mikäli tuolissa on poikkitanko, aseta se selkäputkien väliin ja kiristä paikalleen. 

 

2.3 Jalkalautojen kiinnittäminen tai irrottaminen 

 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – varmista, että jalkatuet ovat kunnolla paikallaan 

ennen kuin käytät pyörätuoliasi. 

 

Jalkatuet kiinnitetään seuraavasti: 

1. Pidä jalkatukea kädessäsi poikittain pyörätuoliin nähden ja aseta holkki 

 runkoputken sisään. 

2. Käännä jalkatuki keskelle päin kunnes se lukittuu paikoilleen. 

3. Käännä jalkatuen astinlevy alas vaaka-asentoon. 

4. Varmista että jalkatuki on kunnolla paikoillaan ja lukittunut. 

Irrottaaksesi jalkatuet: 

1. Tartu astinlevyyn. 

2. Käännä astinlevy ylös pystyasentoon. 

3. Vedä vapautin vivusta.  

4. Käännä jalkatukea ulospäin, kunnes se vapautuu kannakkeen päältä. 

5. Vedä jalkatuen holkki ulos runkoputkesta. 

 

2.4 Jarrujen käyttö 

 VAROITUS: Jarruja ei ole tarkoitettu käytettäväksi pyörätuolin liikkuessa  - käytä jarruja 

vain kun haluat estää pyörätuolin tahatonta liikkumista. 
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 VAROITUS: Kuluminen ja epäpuhtaudet (vesi, öljy, muta jne.) vaikuttavat jarrujen 

toimintaan – Tarkista renkaiden kunto ennen jokaista käyttökertaa. 

 VAROITUS: Jarrut ovat säädettävät ja voivat kulua – tarkista jarrujen toiminta ennen 

jokaista käyttökertaa. 

Käyttääksesi jarruja:  

1. Työnnä jarrukahvoja eteenpäin niin pitkään, 

kunnes tunnet niiden lukittuvan. 

 

 VAROITUS: Tahattoman liikkumisen vaara – 

varmista, että pyörätuoli on tasaisella alustalla ennen 

kuin vapautat jarrut. Älä koskaan vapauta molempia 

jarruja yhtä aikaa. 

 

 

Vapauttaaksesi jarrut:  

1. Vapauta ensiksi vain toinen jarruista vetämällä jarrukahvaa taaksepäin. 

2. Pidä vapaalla kädelläsi kiinni sen pyörän kelausvanteesta, jonka jarrun vapautit 

ensimmäisenä. 

3. Vapauta toinen jarru vetämällä kahvasta taaksepäin. 

 

2.5 Käsinojien kiinnittäminen tai irrottaminen 

 

 VAROITUS: Puristumisvaara – Pidä sormet, soljet ja vaatteet poissa käsituen 

alapuolelta. 

 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – varmista, että käsituet ovat kunnolla paikallaan 

ennen kuin käytät pyörätuoliasi. 

 

Pyörätuolin käsinojat voidaan kiinnittää seuraavasti: 

1. Aseta käsinojan takareunan putki kannakkeeseen (kuva A). 

2. Varmista, että käsinoja lukittuu varmistinmekanismiin. 

3. Taivuta käsinojaa eteenpäin. 

4. Vedä käsituen etukiinnikkeessä olevaa vipua      ylöspäin (kuva B).  

5. Paina käsinoja     alas niin että se lukittuu naksahtaen paikoilleen (kuva B). 

 

Irrottaaksesi käsinojan: 

1. Vedä käsituen etukiinnikkeessä olevaa vipua ylöspäin 

2. Käännä käsituki ylös ja taaksepäin. 

3. Irrota käsituki nostamalla se irti kiinnikkeestään 

 

 

2 
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 Pyörätuolin käsinojan avaaminen ja irrottaminen: 

1. Vedä käsituen vapautinvipua      ja nosta käsituki ylös (kuva C). 

2. Käännä käsinoja taakse. 

3. Irrota käsituki nostamalla sitä suoraan ylöspäin (kuva D). 

 

 

 

 

 

 

 

 s fdfasdfdasdf 

 

 

2.6 Siirtyminen pyörätuoliin ja pois pyörätuolista 

 VAROITUS: Mikäli et pysty yksin suorittamaan siirtymisiä turvallisesti, pyydä jotakuta 

avustamaan siirroissa. 

 VAROITUS: Kaatumisvaara – älä seiso jalkalautojen päällä. 

1. Aseta pyörätuoli mahdollisimman 

lähelle tuolia, sohvaa tai sänkyä josta  tai 

johon haluat siirtyä. 

2. Tarkista, että molemmat jarrut ovat 

kytkettynä päälle. 

3. Käännä jalkatuet ylös välttääksesi 

seisomisen niillä. 

4. Mikäli siirryt sivulta päin, taita käsinoja 

ylös siltä puolelta jolta siirryt. (ks. kohta 

2.5) 

5. Siirry tuoliin / tuolista. 

 

2.7 Oikea asento pyörätuolissa 

Joitakin suosituksia mukavaan käyttöön: 

 Aseta selkäsi mahdollisimman lähelle selkänojaa. 

 Varmista, että jalkasi ovat polven yläpuolelta vaakatasossa. Säädä jalkalautoja 

mikäli siihen on tarvetta (ks. kohta 3.6.1). 
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2.8 Pyörätuolilla liikkuminen 

 VAROITUS: Puristumisvaara – Varo sormiesi joutumista takapyörien pinnojen väliin. 

 VAROITUS: Puristumisvaara – Ole varovainen kulkiessasi ahtaista paikoista, esim. 

ovista. 

 VAROITUS: Palovammavaara – Ole varovainen liikkuessasi pitkään kylmissä ja 

kuumissa ympäristöissä (auringonpaiste, äärimmäinen kylmyys, saunat jne.) ja 

koskettassasi pyörätuolin pintoja – pinnat voivat olla todella kuumia tai kylmiä 

ympäristöstä riippuen. 

1. Vapauta jarrut. 

2. Ota kiinni kelausvanteiden korkeimmalla olevasta osiosta.  

3. Nojaa eteenpäin ja työnnä kelausvanteita eteenpäin kunnes kätesi ovat suorat. 

4. Anna käsiesi heilahtaa takaisin kelausvanteiden ylimpään osaan ja työnnä uudestaan.  

 2.9. Luiskassa  liikkuminen 

 VAROITUS: Säätele nopeuttasi – liiku mahdollisimman hitaasti rinteissä. 

 VAROITUS: Ota avustajasi huomioon – mikäli hänen voimansa eivät riitä pyörätuolin 

hallitsemiseen, kytke jarrut päälle. 

 VAROITUS: Kaatumisvaara – Nojaa eteenpäin liikuttaaksesi painopistettäsi eteenpäin 

saadaksesi paremman vakauden. 

1. Turvavyötä tulisi käyttää pyörätuolissa, mikäli 

sellainen on saatavilla. 

2. Älä yritä mennä liian jyrkkiin mäkiin. 

Maksimijyrkkyys mäkiin on lueteltu taulukossa 1. 

3. Pyydä apua avustajalta tai hoitajilta mennessä 

mäkeen. 

4. Nojaa eteenpäin liikuttaaksesi painopistettäsi 

eteenpäin (ylämäessä). 

 

2.10 Askelmien ja kiveyksien ylittäminen 

2.10.1 Alaspäin kulkeminen askelmista ja kiveyksistä 

Matalista kiveyksistä voi ajaa alas etuperin. Varmista, että jalkalaudat eivät kosketa 

maahan niin tehtäessä. 

Harjaantuneet käyttäjät voivat ajaa pienistä 

askelmista tai kiveyksistä itse: 

 VAROITUS: Kaatumisvaara – Mikäli sinulla ei ole 

tarpeeksi kokemusta pyörätuolistasi, pyydä apua 

avustajalta. 

1. Tasapainota itsesi takapyörien päälle niin, että 

paino siirtyy pois eturenkailta. 

2. Aja varovasti askelmasta tai kiveyksestä. 
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Korkeammista askelmista ja kiveyksistä voidaan ajaa vain avustajan kanssa: 

1. Pyydä avustajaa kallistamaan pyörätuolia hieman taaksepäin. 

2. Ajakaa askelmasta tai kiveyksestä takarenkailla liikkuen. 

3. Asettakaa pyörätuoli takaisin neljälle pyörälleen. 

Kokeneempi käyttäjä voi ajaa korkeammista 

askelmista ja kiveyksistä yksin. Se onnistuu 

parhaiten takaperin. 

1. Käännä pyörätuoli niin, että takapyörät ovat 

askelman tai kiveyksen puolella. 

2. Nojaa eteenpäin siirtääksesi painopisteen eteen. 

3. Kelaa lähelle askelman tai kiveyksen reunaa. 

4. Käytä kelausvannetta ajaessasi varovasti ja 

hallitusti alas askelmalta tai kiveykseltä. 

2.10.2 Ylös kulkeminen askelmista tai kiveyksistä 

Askelmista ja kiveyksistä voidaan ajaa avustajan kanssa seuraavasti: 

1. Varmista, ettei jalkalaudat osu kiveykseen. 

2. Pyydä avustajaa kallistamaan pyörätuolia 

taaksepäin vain sen verran, että eturenkaat 

saadaan askelmasta tai kiveyksestä yli. 

3. Nojaa taaksepäin siirtääksesi painopisteesi 

takarenkaiden kohdalle. 

4. Asettakaa eturenkaat askelmalle tai kiveykselle. 

5. Aja takarenkaat askelmasta tai kiveyksestä yli. 

 

Korkeammat askelmat ja kiveykset ajetaan takaperin: 

1. Käännä pyörätuoli niin, että takapyörät ovat askelman tai kiveyksen puolella. 

2. Nojaa taaksepäin siirtääksesi painopisteesi takarenkaiden kohdalle. 

3. Pyydä avustajaa vetämään pyörätuoli askelman tai kiveyksen päälle. 

4. Palauta normaali istuma-asentosi. 

Kokeneempi käyttäjä voi ajaa askelmista ja kiveyksistä yksin: 

 VAROITUS: Kaatumisvaara – Mikäli sinulla ei ole tarpeeksi kokemusta pyörätuolistasi, 

pyydä apua avustajalta. 

    1. Aja itsesi askelman tai kiveyksen luokse. 

2. Varmista, että jalkalaudat eivät osu askelmaan tai 

kiveykseen. 

3. Nojaa taaksepäin siirtääksesi painopisteesi 

takarenkaiden päälle. 

 

4. Aja eturenkaat askelman tai kiveyksen yli. 

5. Nojaa eteenpäin vakauttaaksesi. 

6. Aja takarenkaat askelman tai kiveyksen yli. 
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2.10.3 Portaista kulkeminen 

Mikäli kuljet portaista pyörätuolilla, tulee sen ehdottomasti tapahtua seuraavasti: 

 VAROITUS: Kaatumisvaara – portaista pitää kulkea vähintään kahden (2) avustajan 

kanssa. 

1. Irrottakaa jalkalaudat. 

2. Pyydä avustajaa kallistamaan pyörätuolia hieman taaksepäin. 

3. Pyydä toista avustajaa tarttumaan pyörätuolin etupuolelta rungosta kiinni. 

4. Pysy rauhallisena, vältä äkkinäisiä liikkeitä ja pidä kätesi sylissäsi. 

5. Ajakaa portaista pyörätuolin takarenkailla. 

6. Kiinnittäkää jalkalaudat takaisin portaista kulkemisen jälkeen. 

 

2.11 Pyörätuolin kokoon taittaminen 

 VAROITUS: Nipistymisvaara – pidä sormesi poissa pyörätuolin liikkuvista osista. 

1. Mikäli tuoli on varustettu poikkitangolla, irrota se. 

2. Käännä astinlevyt ylös jai irrota jalkatuet (ks. kohta 2.3). 

3. Irrota istuinosa ja selkäosa. 

4. Tartu istuinputkista ja vedä ylöspäin. 

5. Työnnä selkäosan työntökahvoja sisäänpäin, kunnes pyörätuoli on taittunut kokoon. 

 

2.12 Selkäosan poikkitanko 

 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – varmista että sormiruuvit ovat huolella kiristettynä 

ennen kuin käytät pyörätuolia. 

 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – jos pyörätuoli on varustettu poikkitangolla, se on 

pidettävä aina paikalleen lukittuna (selkäosan tukevuuden varmistamiseksi). 

Selkäosa varustetaan poikkitangolla suurimmissa istuinleveyksissä. Poikkitanko 

tukevoittaa pyörätuolia, erityisesti selkäosaa. Lisäksi poikkitankoa voi avustaja käyttää 

työntötankona. 

Koska jokaiselle pyörätuolin istuinleveydelle on oma poikkitanko, varmista, ettei 

selkäosaan synny jännitystä poikkitankoa kiinnitettäessä. 

Kiinnitä poikkitanko seuraavasti: 

1. Kiinnitä poikkitanko vasempaan 

työntökahvan päähän sormiruuvilla. 

2. Kiristä hieman sormiruuvia. 

3. Käännä poikkitangon oikea puoli 

työntökahvan kohdalle. 

4. Kiinnitä poikkitanko sormiruuvilla. 

Kiristä molemmat sormiruuvit huolella. 

Poikkitangon irrottaminen: 

1. Irrota sormiruuvit oikeasta ja/tai vasemmasta työntökahvasta. 

2. Irrota poikkitanko paikaltaan. 
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2.13 Autossa kuljettaminen 

 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – Pyörätuolissa ei saa istua ketään sitä kuljetettaessa 

ajoneuvossa. 

 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – Tarkista, että pyörätuoli on kiinnitetty kunnolla. Näin 

voit estää itsesi ja matkustajien vammautumisen kolari- tai äkkijarrutustilanteissa. 

 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – ÄLÄ KOSKAAN käytä pyörätuolin ja matkustajan 

kiinnittämiseen samaa turvavyötä. 

Älä käytä pyörätuolia istuimena silloin kun sitä kuljetetaan ajoneuvossa. 

Tuoli on merkitty tarralla, joka ilmaisee ettei sitä ole kolaritestattu. 
 

Valmistele pyörätuoli autokuljetusta varten seuraavasti: 

1. Irrota jalkalaudat ja lisävarusteet. 

2. Aseta jalkalaudat ja muut lisävarusteet autossa turvalliseen paikkaan. 

3. Mikäli mahdollista, taita pyörätuoli kokoon ja irrota takapyörät. 

4. Sijoita pyörätuoli tavaratilaan. 

5. Mikäli tavaratila ja matkustajatilat eivät ole erillään, kiinnitä pyörätuoli kunnolla 

ajoneuvossa. Voit käyttää vapaana olevia turvavöitä kiinnittämiseen. 

 

  

Ohjeet tässä kappaleessa ovat tarkoitettu erikoistuneelle jälleenmyyjälle. 

Vermeiren Eclips XXL on suunniteltu antamaan istuinmukavuutta. Pyörätuolia voidaan 

säätää yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

Löytääksesi valmistajan valtuuttaman lähimmän huoltopisteen ota yhteys jälleenmyyjään,  

yhteystiedot löytyvät tämän ohjeen viimeiseltä sivulta. 

 VAROITUS: Väärien asetusten vaara – käytä vain tässä ohjekirjassa annettuja 

säätöohjeita. 

 VAROITUS: Sallittujenkin säätöjen asettaminen voi kuitenkin vaikuttaa pyörätuolin 

vakauteen (aiheuttaa kallistumista taakse tai sivulle). 

3.1 Työkalut 

 Kiintoavainsarja 10 – 19 mm 

 Kuusiokoloavainsarja 4 – 5 mm 

 Ristipääruuvimeisseli 

3.2 Toimitus sisältö 

Vermeiren Eclips XXL toimitukseen kuuluu: 

 1 kpl runko, käsinojat, taka- ja etupyörät 

 1 pr jalkalaudat 

 Muotoiltu istuinosa 

 Muotoiltu selkäosa 

 Työkalut 

 Ohjekirja 

 Lisävarusteet 

3 Tuolin kokoaminen ja säätäminen 
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Kun vastaanotat pyörätuolin, tarkista lähetys ja että pyörätuoli toimii moitteettomasti. Jos 

havaitset kuljetuslaatikon rikkoutuneen, tarkista tuote ennen kuin allekirjoitat lähetyksen 

vastaanotetuksi. Jos tuote on vaurioitunut kuljetuksessa, vaadi siitä maininta rahtikirjaan, 

koska kaikki lähetykset on vakuutettu rikkoutumisen varalta. Jos havaitset myöhemmin 

jotain vikaa vastaanottamassasi tuotteessa, on parasta ottaa välittömästi yhteys myyjään. 

3.3 Muotoiltu istuinosa 

 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – Varmista että istuinosa on kunnolla lukittunut 

paikalleen ennen kuin käytät pyörätuolia. 

 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – Varmista etteivät sormet joudu puristuksiin 

asennusvaiheessa (istuinputken ja rungon väliin). 

Pyörätuolisi on varustettu muotoillulla kova-

pohjaisella istuinosalla, joka kiinnitetään istuinputkien 

päälle erillisiin uriin. Halutessasi taittaa tuolin kokoon 

irrota istuinosa nostamalla se irti. 

 

 

 

3.4 Muotoiltu selkäosa 

 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – Varmista että selkäosa on kunnolla lukittunut 

paikalleen ennen kuin käytät pyörätuolia. 

 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – Varmista etteivät sormet tai vaatteesi joudu 

puristuksiin asennusvaiheessa. 

Pyörätuolisi on varustettu muotoillulla kovapohjaisella 

selkäosalla, joka kiinnitetään seuraavasti: 

1. Aseta selkäosa neljään kiinnikkeeseen 

selkäputkissa. 

2. Kiristä yläosan sormiruuvit huolella. 

3. Varmista että selkäosa on lukittunut paikalleen. 

Irrota selkäosa seuraavasti: 

1. Avaa sormiruuvit. 

2. Nosta selkäosa ylös irti kiinnikkeistään. 

 

3.5 Jarrujen säätö 
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 VAROITUS: Loukkaantumisvaara – jarrut tulee säätää  vain erikoistuneen jälleenmyyjän 

toimesta. 

Säädä jarrut seuraavien ohjeiden 

mukaan: 

1. Ota jarrut pois päältä vetämällä 

jarrvivusta taaksepäin 

2. Löysää ruuveja niin, että 

jarrumekanismi pääsee liukumaan  

kiinnikkeen sisässä. 

3. Säädä jarru haluttuun kohtaan. 

4.  Kiristä ruuvit uudelleen. 

5. Tarkista jarrujen toimivuus. 

6. Mikäli tarpeen, toista toimenpiteet 1-6 

kunnes jarrut ovat kunnolla säädetty. 

3.6 Jalkalautojen säätäminen 

3.6.1 Jalkalautojen pituus 

 VAROITUS: Vaurioitumisvaara – ehkäise jalkalautojen osumista maahan. Pidä 

jalkalaudat vähintään 60 mm etäisyydellä maasta. 

Säädä jalkalaudat seuraavasti: 

1. Irrota ruuvi (jalkalaudan takapuolella) 

2. Säädä jalkalauta halutulle korkeudelle. 

3.Kiristä ruuvi  kunnolla. 

3.6.2 Astinlevyjen syvyyden säätäminen 

Jalkatuet voidaan säätää kolmeen eri asentoon. Vakiona jalkatuki on taka-asennossa. 

Jalkatuet voidaan säätää eteenpäin vaihtamalla vasen ja oikea jalkatuki keskenään. 
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Odotettu elinikä pyörätuolille on kahdeksan vuotta. Käyttöikään vaikuttaa käyttö, 

varastointi, säännöllinen huolto, korjaukset ja puhdistus. 

4.1 Säännöllinen huolto 

Huoltotoimenpiteet pyörätuolin hyvän kunnon varmistamiseksi ovat seuraavat: 

Ennen jokaista käyttökertaa: 

 Tarkasta renkaat ja puhdista. Vaihda rengas, mikäli siihen on tarvetta. 

 Tarkasta, että kaikki ruuvit ovat kiinnitetty kunnolla. 

 Tarkasta jarrut, ja säädä tarvittaessa. 

 Tarkasta pyörätuoli (puhtaus, murtumat, rakenteellisten osien vauriot jne.) ja 

puhdista.  Vaihda verhoilu, mikäli siihen on tarvetta. 

Kahdeksan viikon välein: Tarkasta ja voitele, tai uudelleen säädä 

 Käsinojat 

 Jalkalaudat 

 Jarruvivut 

 Pyörien akselit 

Kuuden viikon välein tai jokaista uutta käyttäjää varten: 

 Yleistarkastus 

 Desinfiointi 

 Eturenkaiden tarkastus ja mahdollinen laakerien puhdistus 

Helppouden vuoksi tämän ohjekirjan takaosassa on huoltotaulukko. 

Tuolin korjaaminen ja varaosien vaihtaminen  tulee antaa valtuutetun huoltohenkilöstön 

suoritettavaksi, suosittelemme maahantuojan huoltoa. Vain alkuperäisiä Vermeiren- 

varaosia tulee käyttää. 

4.2 Kuljetus ja varastointi 

Pyörätuolin kuljetus ja varastointi tulee toteuttaa seuraavien kohtien mukaan: 

 Varastointi kuivassa tilassa (lämpötila +5°C - +41°C) 

 Ilman suhteellinen kosteus 30% - 70%. 

 Varmista riittävä suojaus (laatikko, peite) pyörätuolille ulkopuolisia haittatekijöitä 

vastaan. 

 Säilytä kaikki irrotetut osat samassa tilassa (tai merkitse tarvittaessa) välttääksesi 

sekaannukset muiden tuotteiden kanssa uudelleenkokoamisvaiheessa.  

 Osat tulee säilyttää niin, ettei niihin kohdistu kuormitusta (ei painavia esineitä osien 

päälle, osia ei puristeta minkään väliin) 

4.3 Hoitaminen  

4.3.1 Verhoilu 

Verhoilut voidaan puhdistaan seuraavasti: 

 Puhdista verhoilu kuumassa vedessä kostutetulla liinalla. Varo, ettet kastele 

verhoilua.  

4 Huolto 
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 Käytä mietoa kaupallista pesuainetta pinttyneempien tahrojen puhdistukseen. 

 Tahroja voidaan puhdistaa sienellä tai pehmeällä harjalla. 

 Älä käytä vahvoja puhdistusaineita kuten liottimia, äläkä käytä kovia harjoja. 

 Älä koskaan puhdista höyryllä tai painepesurilla. 

 

4.3.2 Muoviosat 

Puhdista pyörätuolin muoviosat kaupallisilla muovinpuhdistusaineilla. Käytä vain pehmeää 

harjaa tai pehmeää sientä. 

Pyörätuolin muoviosia ovat esimerkiksi käsinojat, jalkatuet, työntökahvat, renkaat jne. 

4.3.3 Rungon pintakäsittely 

Pintakerroksen korkea laatu varmistaa optimaalisen suojan ruostumista vastaan. Mikäli 

pintakäsittely vaurioituu naarmuuntumalla, tai jollakin muulla tavalla, pyydä erikoistunutta 

jälleenmyyjää korjaamaan vaurioitunut kohta. 

Puhdistettaessa käytä vain lämmintä vettä, normaaleja kotitalouden pesuaineita, pehmeitä 

harjoja ja liinoja. Varmista, että kosteutta ei pääse runkoputkien sisään. 

Pyörätuolin sinkkiosat tarvitsevat vain pyyhkäisyn kuivalla liinalla. Pinttyneemmät tahrat voi 

puhdistaa kaupallisella sinkin kiillotusaineella. 

4.4 Tarkastus 

Kehotamme periaatteesta tarkastamaan pyörätuolin kerran vuodessa, ja vähintään 

tekemään yhden tarkastuksen ennen kuin käyttöön palataan. Alla luetellut tarkastukset 

tulee tehdä ja dokumentoida vain valtuutettujen henkilöiden toimesta: 

 Tarkasta rungon osat ja saranoidut runkoputket muovin epämuodostumia, murtumia 

ja heikentymisen varalta. 

 Tarkasta silmämääräisesti maalipinnan vauriot (ruostumisen vaara). 

 Tarkasta pyörien toimivuus (pyöriminen, suoruus, akselien välys, renkaat, vanteiden 

kunto, ilmarenkaiden rengaspaineet, yliliikkuvat akselit jne.) 

 Tarkasta ruuvien kunto ja kireys. 

 Tarkasta rasvan ja voiteluaineiden määrä liikkuvissa osissa. 

 Suuntapyörien kannakkeiden ja akselien kunto 

 Silmämääräinen muoviosien tarkastus murtumien ja heikentymien varalta.  

 Tarkasta käsinojien ja jalkalautojen toimivuus (lukittuminen, epämuodostumat, 

kuormituksen aiheuttama kuluminen) 

 Tarkista muiden irrotettavien osien toiminta (kaatumaesteet, turvavyö mikäli 

sellainen on asennettu, istuin- ja selkäverhoilu jne.) 

 Toimituksen aikainen kunto, ohjekirja saatavilla? 

Huollon voi kirjata tehdyksi huoltotaulukossa vain, jos vähintään kaikki yllä luetellut kohdat 

ovat tarkastettu ja todettu. 
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4.5 Desinfiointi 

 VAROITUS: Vaarallisia aineita – desinfiointiaineiden käyttö on rajoitettu vain 

valtuutettuihin henkilöihin. 

 VAROITUS: Vaarallisia tuotteita, ihoärsytyksen mahdollisuus – Suojavarusteita on 

käytettävä. Puhdistusaineet voivat ärsyttää ihoa. Myös puhdistusaineiden tuoteselosteet 

on suositeltavaa lukea niiden soveltuvuuden selvittämiseksi. 

Kaikki pyörätuolin osat voidaan puhdistaa pyyhkimällä desinfiointiaineella. 

Jokainen kuntoutusvälineen, niiden komponenttien tai muiden lisävarusteiden desinfioinnin 

osa tulee dokumentoida desinfiointiraporttiin sisältäen vähintään alla luetellut tiedot: 

Desinfioinnin 
päivämäärä 

Desinfioinnin 
syy 

Lisätiedot Aine ja 
sekoitussuhde 

Nimikirjoitus 

Taulukko 2: Esimerkki desinfiontikirjasta 

Desinfioinnin syy – sarakkeessa käytettävät lyhenteet: 

V = Epäilty infektio IF = Infektio  W = Uusiminen I = Tarkastus 

Tyhjä desinfiointikirja löytyy kohdasta 9. 

 

Liitteenä olevasta taulukosta (taulukon pohjana Robert Koch- instituutin, RKI:n, lista) 

selviää pyyhkimiseen soveltuvat desinfiointiaineet. Tämänhetkiset tiedot puhdistusaineista, 

jotka mainitaan RKI- listassa, löytyvät RKI:n kotisivuilta www.rki.de. 

 

 

http://www.rki.de/
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Mikäli kaipaat lisätietoja aiheesta, ota yhteys maahantuojaan, joka opastaa sinua.  
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Ote yleisistä kauppaehdoista: 

(…) 

5. Takuuaika takuuvaatimuksille on 24 kuukautta. Ensiluokkaisten laatuvaatimustemme 

takia, voimme kasvattaa takuuaikaa takuuvaatimuksille näiden perustavanlaatuisten 

lakisääteisten vaatimusten… 

(…) 

- Pyörätuolin runko ja istuinristikko  4 vuotta 

Takuu ei kata rakenteellisista muutoksista johtuvia vaurioita, riittämätöntä huoltoa, 

sopimatonta käsittelyä ja varastointia tai ulkopuolisen valmistajan osien käyttämistä. Niin 

ikään takuu ei kata kulutusosia, jotka kuluvat normaalissa käytössä. 

(…) 

 

Kun pyörätuoli aiotaan hävittää, noudata voimassa olevaa jätelainsäädäntöä. Pyörätuolin 

materiaalit ovat kierrätettäviä, ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen.  

Pakkausmateriaalit voi toimittaa kierrätyskeskuksiin hävitettäviksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Takuu 

6 Hävittäminen 

7 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 



  Eclips XXL 

23 
 

 

Päivämäärä Huolto Huomiot Kuittaus 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Desinfiointipäivä Desinfioinnin syy Lisätiedot Aine ja 
sekoitussuhde 

Kuittaus 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Sarakkeessa 2 (Desinfioinnin syy) käytettävät lyhenteet: 
V = Epäilty infektio     IF = Infektio      W = Uusiminen       I = Tarkastus 

8 Huoltosuunnitelma 

9 Desinfiointikirja 
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Pyörätuoli huollettiin: 

Huollon tarkistuslistaa ja teknisiä lisätietoja varten, ota yhteys jälleenmyyjään lähellä sinua. 

Lisätietoja osoitteessa www.vermeiren.com   

 

 

Jälleenmyyjän leima: 
 
 
 
 
 
 
Päivämäärä: 

Jälleenmyyjän leima: 
 
 
 
 
 
 
Päivämäärä: 

Jälleenmyyjän leima: 
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Jälleenmyyjän leima: 
 
 
 
 
 
 
Päivämäärä: 
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Päivämäärä: 
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Päivämäärä: 
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Päivämäärä: 

Jälleenmyyjän leima: 
 
 
 
 
 
 
Päivämäärä: 
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Päivämäärä: 

HUOLTO 
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Maahantuonti, myynti, huolto ja varaosat: 

  Respecta Oy, Tenholantie 12 

  00280 Helsinki 

  myynti ja neuvonta, puhelin 0207 649 748 

  myynti@respecta.fi 

  huolto@respecta.fi  

  www.respecta.fi 

mailto:myynti@respecta.fi
mailto:huolto@respecta.fi
http://www.respecta.fi/

