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Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä käyttöohjeessa mainittuja tietoja ei saa jäljentää ja/tai julkaista missään muodossa,
tulostamalla, PhotoPrint-, microfilm-tai millään muulla tavalla (sähköisesti tai mekaanisesti) ilman
Scout Mobility-kirjallista lupaa.

Tiedot perustuvat yleisiin tietoihin, jotka koskevat tämän käsikirjan julkaisemisen ajankohtana
tunnettuja rakenteita. Scout mobility B.V. suorittaa jatkuvan kehittämisen politiikkaa ja pidättää
oikeuden muutoksiin.

Tuotettu tieto on validi tuotteen standardissa versiossa. Scout mobility B.V. ei voi olla vastuussa
mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tuotteen teknisistä määrityksistä poikkeavista muutoksista
vakio kokoonpanosta.
Käytettävissä olevat tiedot on laadittu kaikin mahdollisin huolellisuudella, mutta Scout Mobility
B.V. ei voi olla vastuussa mahdollisista virheistä tiedoissa tai niiden seurauksista. Scout mobility
B.V. ei ole vastuussa menetyksestä, joka johtuu työstä, jonka on toteuttanut kolmas osapuoli.

Nimet, kauppanimet jne. jota Scout Mobility B.V. on käyttänyt, ei saa tavaranimien suojaamista
koskevan lainsäädännön mukaan voi käyttää kuin ne olisivat vapaita

3

Sisällys
1 Alkusanat ..................................... 5
2 Yleistä........................................... 5
2.1

Tuotetiedot AGILO ......... 5

3 Yleiset toiminnot ......................... 6
3.1
Istuintyyny:
irrottaminen/vaihtaminen .......... 6

4.5
Päätuen korkeus (kuva
4.15)..... ................................... 18
4.6

Lantiovyö ....................... 20

5 Säätövaihtoehdot...................... 21
5.1

Comfort jalkatuet .......... 22

5.2
Päätuki pikalukitus
vivuilla ........................................ 22
5.3 Vaatesuojat ........................ 22

3.2
Selkänoja:
irrottaminen/vaihtaminen .......... 6

6 Siirrot pyörätuolissa.................. 23

3.3
Jalkatuet: Irrottaminen /
vaihtaminen ................................ 8

7 Pyörätuolin koon pienentäminen
........................................................ 25

3.4
Käsinojat:
irrottaminen/vaihtaminen .......... 8

8 Huolto ......................................... 25

3.5
Selkänoja (runko): alas
taitto 9

8.1

Huoltotaulukko .............. 25

8.2 Verhoilun puhdistaminen .... 25

3.6 Päätuki ................................ 10
4 Istuinjärjestelmän asentaminen
........................................................ 11
4.1
Istuinsyvyyden
asentaminen ............................. 11
4.2
Istuinleveyden
asettaminen .............................. 12
4.3

Jalkatuen asetukset ..... 14

4.4

Käsinojan asetukset .... 16
4

1 Alkusanat

Tämän sähkö pyörä tuolin käyttö ohje
koostuu kolmesta kirjasessa. Lue koko
käyttöohje huolellisesti, ennen kuin otat
tuotteen käyttöön. Tämän oppaan antamat
tiedot ovat välttämättömiä pyörä tuolin
turvallisen käytön ja asianmukaisen hoidon
(puhdistuksen) kannalta.

CEvaatimustenmukaisuusvakuut
us Tuote on lääkinnällisistä
laitteista annetun direktiivin
säännösten mukainen ja
siten CE-merkitty.

Takuu
Istumajärjestelmään sovellettavat takuu ja
määräykset ovat samat ja ne on sisällytetty
pyörätuolin käsikirjaan.

Yleinen käyttö ohje
Istuinjärjestelmän käyttö opas (Agilo)

2 Yleistä

Ohjaimen käyttö oppaassa

2.1

Jos jokin näistä käyttö oppaista ei ollut
mukana pyörätuolissa, ota heti yhteyttä
jälleenmyyjään. Tämän käyttö oppaan lisäksi
on huolto-opas päteville asian tuntijoille.
Tämä yleinen käyttö opas viittaa tarvittaessa
johonkin muuhun käyttö ohjeisiin. Tämä on
ilmoitettu seuraavasti:

•
•

Yleiset
Ohjain: Viittaa
ohjainten käyttö ohjeesta.

Varoitussymboli! Noudata annettuja
ohjeita. Jos niitä ei noudateta, voit
aiheuttaa vahinkoa itsellesi, tuotteelle tai
ympäristölle.

Tuotetiedot AGILO

Pyörätuoli on varustettu Agiloistuinjärjestelmällä. Agilo -istuinjärjestelmä
tarjoaa erinomaisen tuen päälle, vartalolle,
käsivarsille ja jaloille. Optimaalinen kehon
tuki takaa maksimaalisen riippumattomuuden
pyörätuolin käyttäjälle.
Pyörätuolin on oltava pätevän asiantuntijan
säätämä.
Väärät
asetukset
saattavat
vaikuttaa
istuma-asentoon
kielteisin
seurauksin.

Tutustu tähän oppaaseen huolellisesti
ennen kuin käytät pyörätuolia.
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Yleiset toiminnot
3 Yleiset toiminnot
3.1

Istuintyyny: irrottaminen/vaihtaminen

Istuintyynyn irrottaminen (kuva 3.1). 1. Vedä istuintyyny ylöspäin poistaaksesi sen istuimesta.
Istuintyynyn vaihtaminen (kuva 3.2). Napsauta istuintyyny istuimen runkoon. Varmista, että
takapää on lukittunut hakasiin.

Tarkista että istuin on napsahtanut paikalleen turvallisesti.
3.2
Selkänoja: irrottaminen/vaihtaminen
Selkänojan irrottaminen (kuva 3.3).
Löysää ruuvi (1).
Ota selkänoja pois nostamalla ylöspäin.
Selkänojan vaihtaminen (kuva 3.3).
Aseta selkänoja runkoon.
Työnnä Q-klipsit takaisin paikalleen.
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Yleiset toiminnot

Kuva

3.1

Kuva 3.2

Kuva 3.3
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Yleiset toiminnot

3.3
Jalkatuet: Irrottaminen / vaihtaminen
Irrottaminen (kuva 3.4).

1.
2.
3.
4.

Löysää pohjehihna.
Työnnä lukitusnappi taaksepäin, jolloin lukitus
aukeaa.
Käännä jalkatuet ulospäin.
Irrota jalkatuet kiinnikkeestä nostamalla.

Sinun pitäisi kuulla klikkaus, kun kiinnität
jalkatuen. Tämä osoittaa, että jalkatuet on lukittu
paikalleen.
3.4
Käsinojat: irrottaminen/vaihtaminen
Käsinojan irrottaminen (kuva 3.5).

Kuva 3.4

1.
2.

Työnnä vipu taakse irrottaaksesi käsinojan.
Ota käsinoja irti.
Käsinojan vaihtaminen (kuva 3.3).

1.
2.

Aseta käsinoja telineeseen.
Lukitse käsinoja asettamalla vipu
pystyasentoon.

Kuva 3.5
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Yleiset toiminnot

3.5

1.

2.

Selkänoja (runko): alas taitto
Irrota pikakiinnitysakseli (1) yläasennosta (2) (kuva 3.6).

Taita selkänoja alas (3) (kuva 3.6).

Kuva

3.6

9

3.6 Päätuki

Yleiset toiminnot

Päätuen irrottaminen (kuva 3.7).

1.
2.

Löysää siipipultti (1) ja avaa päätuki.
Nosta päätuki (2) ulos.
Päätuen vaihtaminen (kuva 37).

1.
2.

Aseta päätuki pidikkeeseen.
Lukitse päätuki asettamalla vipu pystyasentoon.

Kuva 3.7
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Istuma-järjestelmän asettaminen (pätevät asiantuntijat)
4 Istuinjärjestelmän säätäminen
Istuinjärjestelmän säätäminen edellyttää
seuraavia työkaluja:

•
•

4.1

Kiintoavain 13 mm
Kuusiokoloavaimet 4, 5 ja 6

Istuinsyvyyden säätäminen

Istuimen syvyys rungon mukaan (kuva 4.1).

1.
2.
3.

Löysää ruuvit (1) istuinkehyksen molemmin
puolin.
Työnnä kehys (2) vaadittuun istuimen
syvyysasentoon.
Kiristä ruuvit molemmin puolin kehystä.

Kuva 4.1
Istuinsyvyys asettamalla istuintyyny (kuva 4.2).

1.
2.
3.

Irrota istuin (kuva 3.1).
Aseta kiinnikkeet oikeaan kantaan. On
olemassa 2 syvyysvaihtoehtoa.
Napsauta istuintyyny kiinni istuinrunkoon.

Tarkista, että istuin on varmasti napsahtanut
paikalleen.

Varmista että istuintyynyn ja polvitaipeen välissä
on vähintään 2cm tilaa hyvän verenkierron
varmistamiseksi.

Kuva 4.2
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Istuma-järjestelmän asettaminen (pätevät asiantuntijat)

4.2

Istuinleveyden asettaminen

Kuva 4.3

Kuva 4.4

Kuva 4.5
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Istuma-järjestelmän asettaminen (pätevät asiantuntijat)

Istuinleveyden säätö käsinojilla (kuva 4.3).

1.
2.
3.

Löysää säätöruuvi (1).
Liikuta käsinoja haluttuun asentoon.
Kiristä säätöruuvi.

Jalkatukien leveyden säätö (kuva 4.4).

1.
2.
3.

Löysää ruuvia (1), mutta älä irrota sitä. Napauta ruuvia sisältä irrottaaksesi lohkot.
Työnnä jalkatuki (2) haluttuun asentoon.
Kiristä pultti (1).

Selkänojan kulman säätö
Katso kuva 4.5

1.
2.
3.

Löysää kulmasäädön pultti (1).
Aseta selkänoja haluttuun kulmaan (2).
Aseta selkänoja paikalleen ja kiristä pultti.
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Istuma-järjestelmän asettaminen (pätevät asiantuntijat)

4.3

Jalkatuen säädöt

Jalkatuen pituuden säätö (kuva 4.6).

1.
2.
3.

Löysää säätöruuvi (1).
Työnnä jalkalevy haluttuun asentoon (2).
Kiristä pultti.

Varmista, että jalkalevyjen alla on
riittävästi vapaata tilaa, jotta pyörätuolilla pääsee
esteiden yli.

Jalkalevyn kulman säätö (kuva 4.7)
1.
2.
3.

Kuva 4,6

Löysää pultti (1).
Aseta jalkalevy haluttuun kulmaan (2).
Kiristä pultti.

Jalkatukien leveys-asetus (kuva 4.4)
Katso luku 4.2

Kuva 4.7
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Istuma-järjestelmän asettaminen (pätevät asiantuntijat)

Jalkatuen kulman säätö (kuva 4.8)
1.
2.
3.

Löysää ruuvit (1).
Aseta jalkatuki haluttuun kulmaan (2).
Kiristä pultit.

Pohjetuen korkeussäätö (kuva 4.9).

1.
2.
3.

Löysää ruuvit (1).
Työnnä pohjetuki haluttuun asentoon (2).
Kiristä pultit.

Kuva 4.8

Pohjetuen syvyyssäätö (kuva 4.10).

1.
2.
3.

Löysää ruuvit (1).
Työnnä pohjetuki haluttuun syvyysasentoon
(2).
Kiristä pultit.

Kuva 4.9
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Istuma-järjestelmän asettaminen (pätevät asiantuntijat)

Kuva 4.10

4.4

Käsinojan asetukset

Käsinojan korkeus- ja kulmasäätö (kuva 4.11).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Löysää muttereita (1).
Käännä pulttia (2) asettaaksesi käsinoja
haluttuun asentoon.
Kiristä mutteri (1).
Löysää ruuvit (3).
Aseta käsinojan pehmuste haluttuun kulmaan.
Kiristä ruuvit (3).

Kuva 4.11

Varmista että kädet ovat hyvin tuettuja, eikä
hartiat työnny ylöspäin.

16

Istuma-järjestelmän asettaminen (pätevät asiantuntijat)

Käsinojan syvyyssäätö (kuva 4.12).

1.
2.
3.

Löysää ruuvit (1).
Työnnä käsinoja haluttuun asentoon (2).
Kiristä pultit.

Kuva 4.12

17

Istuma-järjestelmän asettaminen (pätevät asiantuntijat)

Ohjaimen syvyyssäätö (kuva 4.13).

1.
2.
3.

Löysää ruuvit (1).
Työnnä ohjain haluttuun asentoon (2).
Kiristä pultti.

Kuva 4.13

Ohjaimen korkeussäätö (kuva 4.14).

1.
2.
3.

Löysää ruuvit (1).
Työnnä ohjain haluamaasi korkeuteen (2).
Kiristä pultti.

Kuva 4.15

4.5 Päätuen korkeussäätö (kuva 4.15).

1.
2.
3.

Irrota kiinnitys ruuvi avataksesi lukitus (1).
Työnnä päätuki haluttuun asentoon (2).
Lukitse päätukituki kiristämällä kiinnitysruuvi.

Kuva 4,14

Kuva 4.15
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Istuma-järjestelmän asettaminen (pätevät asiantuntijat)

Päätuen asennonsäätö (kuva 4.16).

1.
2.
3.

Löysää pultit (1) (x3).
Aseta tuki haluttuun asentoon (2).
Kiristä pultit (x3).

Kuva 4.16
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Istuma-järjestelmän asettaminen (pätevät asiantuntijat)

4.6
Lantiovyö
Pyörätuoli on mahdollista varustaa lantiovyöllä.
Lantiovyö tarjoaa lisävakautta normaalikäytössä.
Lantiovyö kiinnitetään seuraavasti (kuva 4.17):

1.
2.

Kiinnitä vyösolki toiseen kahdesta kiinnitys
vaihtoehdosta.
Siirrä hihna lukon läpi.

Tarkasta, että lantiovyö on sovitettu oikein
pyörätuolin käyttäjään. Vyön on oltava tiukasti
lonkan yli 45 ° kulmassa (kuva 4,18). Vyön
sijoittaminen vatsan pehmeitä kudoksia vasten
voi aiheuttaa väärän istuma-asennon tai
liukumista pyörätuolissa.

Kuva 4.17

Varmista, että hihna on puhdas ja että lukitus
mekanismi toimii. Hihna ja lukitus mekanismi
voidaan puhdistaa kostealla liinalla.
Lonkkavyötä ei saa käyttää turvavyönä
pyörätuolin käyttäjää kuljettaessa.

Kuva 4.18: lantiovyön asento
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5 Säätövaihtoehdot

Kuva 5.1

Kuva 5.2

Kuva

5.3
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5.1
Comfort- jalkatuet
Polvi kulma (kuva 5.1).
Jalkatukien kulmaa voidaan säätää toisistaan riippumatta.

1. Työnnä kahva eteenpäin. Nosta tukea.
2. Vapauta kahva, kun se on halutussa asennossa.

5.2
Päätuki pikalukitus vivuilla
Asento (kuva 5.2).

1. Löysää kiinnikkeet (x3) muutamalla kierrolla. Säädä haluttuun asentoon.
2. Kiristä kiinnikkeet (x3) tiukasti.

5.3 Vaatesuojat
Leveys (kuva 5.3).

1.
2.
3.
4.

Irrota istuintyyny.
Poista uppopultti takaa (1) ja löysää puristin edestä (1)
Säädä istuimen leveyttä
Kiristä kaikki pultit.
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6 Siirrot pyörätuolissa
Älä seiso jalkalevyjen päällä. Jalkalevyjä ei ole
suunniteltu kestämään ihmisen täyttä painoa.
Lisäksi se voi aiheuttaa pyörätuolin kaatumisen.
Muista aina ennen siirtoja sammuttaa pyörätuoli
ohjaimesta.
Siirto etusuunnasta

1.
2.

Käännä jalkalevyt ylös (kuva 6.1).
Käännä pohje levyt sivulle (tarvittaessa) (kuva
6.1).

Kuva 6.1

23

3.
4.

Jos mahdollista, käännä jalkatuki sivuun (kuva
6.2).
Siirry tuoliin.

Kuva 6.2

Sivuttaissiirto

1.

Käännä kyynärtuki/tuet ylös (kuva 6.3).

2.

Siirry tuoliin

Selvittää 3

Kuva 6.3
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8 Huolto

7 Pyörätuolin koon pienentäminen

Pyörätuolin kokoa voidaan pienentää
kuljetukseen ilman käyttäjää. Ne osat
pyörätuolista, mitkä voi irrottaa, tulee irrottaa
ja säilöä turvallisesti. Selkänojan voi myös
taittaa alas, jos auton takatila on pieni.

8.1
Huoltotaulukko
On suositeltavaa, että pyörä tuolin huoltaa
jälleenmyyjäsi kerran vuodessa tai, jos tuolia
käytetään intensiivisesti, kuuden kuukauden
välein. Taulukossa on esitetty huoltotoimet,
jotka voit tehdä itse.

Taajuus
Kuukausittain

1.
2.
3.
4.
5.

Irrota istuin. Katso kappale. 3.
Irrota selkänoja. Katso kappale. 3.
Poista jalkatuet. Katso chkappale. 3.
Irrota päätuki. Katso kappale 3.
Käännä selkänoja alas. Katso kappale
3.

Kuvaus
Verhoilun
puhdistus Katso
8.2.

8.2
Verhoilun puhdistaminen
Puhdista verhoilu kostealla liinalla ja
kotitalous saippualla. Pyyhi sitten verhoilu
kuivalla ja pehmeällä kuivaliinalla.

Älä käytä orgaanisia liuottimia kuten
liuottimia, bentseeniä tai alkoholia. Älä
kuiva pese, silitä tai kuivaa verhoilua.
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Jälleenmyyjä: Movetta Oy
Sysmäläntie 1 tila 29
40530 Jyväskylä
+358103229120

Scout Mobility BV B.V.
Kanaalstraat 101d
5711 EG Someren The
Netherlands
info@scoutmobility.nl
www.scoutmobility.nl
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