
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJE & TAKUU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



1  

I. JOHDANTO 
 
 
 
 

Kiitokset Ethos-pyörätuolin hankinnasta! 
 

Tätä pyörätuolia ei tule käyttää ennen tämän käyttöohjeen lukemista 
kokonaisuudessaan. ENNEN pyörätuolin käyttämistä Teidän tulee saada koulutus 
tämän pyörätuolin turvalliseen käyttöön apuvälineasiantuntijan (ATP) tai kliinisen 
työn ammattilaisen toimesta. 

 
Mikäli teillä on kysyttävää mistä tahansa tähän pyörätuoliin, käyttöohjeeseen, tai 
meidän tai jälleenmyyjänne tarjoamaan palveluun liittyvästä seikasta, voitte aina 
ottaa yhteyttä valmistajaan puhelimella: 

715-254-0991 

Kirjeitse: 
Ki Mobility 
5201 Woodward Drive 
Stevens Point, WI 54481 
U.S.A 

 
Tai sähköpostilla: 

sales@kimobility.com 
 

Valtuutettu edustajamme EU:ssa: 
James Leckey Design 
19C Ballinderry 
Road Lisburn 
BT28 2SA 
Puh: 0800 318265 (UK) tai 1800 626020 (ROI) 
www.leckey.com 

 
 
 
 

 
Movetta Oy 
Sysmäläntie 1 tila 29  
40530 Jyväskylä 
 
+358 44 3547878 
 

 
 

mailto:sales@kimobility.com
http://www.leckey.com/
mailto:movetta@movetta.fi
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III. HUOMAUTUKSIA – LUETTAVA 
ENNEN KÄYTTÖÄ 

A. Turvallisuus ja vakaus 
Ki Mobility valmistaa monia erilaisia pyörätuoleja, jotka saattavat vastata tarpeitanne. Ottakaa 
yhteys apuvälinetekniikan ammattilaiseen valitessanne, mikä malli parhaiten vastaa 
erityisvaatimuksianne ja miten pyörätuoli olisi koottava ja säädettävä. Pyörätuolin tyypin, 
lisävarusteiden ja säätöjen lopullinen valinta on yksinomaan Teillä ja lääkärillänne. 
Valitsemanne vaihtoehdoilla ja pyörätuolin rakenteella ja säädöillä on suora vaikutus sen 
vakauteen. Turvallisuuteen ja vakauteen vaikuttavia tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon, ovat 
seuraavat: 

a. Henkilökohtaiset kyvyt ja ominaisuudet, kuten voimat, tasapaino ja koordinaatio, 

b. Vaaratilanteiden ja esteiden tyypit, joita saatatte kohdata päivän mittaan. 

c. Spesifiset mitat, lisävarusteet ja kokoonpano. Etenkin istuinkorkeus, istuinsyvyys, 
istuinkulma, selkänojan kulma, kelauspyörien koko ja asema ja tukipyörien koko ja 
asema. Kaikki muutokset näihin muuttavat pyörätuolinne vakautta. Muutosten 
tekeminen edellyttää pätevän ammattilaisen konsultointia. 

 
 

A. Huomiosanat 

IV. VAROITUKSIA 

Tässä käyttöohjekirjasessa esiintyy niin kutsuttuja ”Huomiosanoja”. Näitä sanoja käytetään 
erilaisten vaarojen vakavuuden tunnistamiseen ja välittämiseen. Ennen tämän tuolin käyttämistä 
tulee Teidän ja jokaisen henkilön, joka voi toimia avustajananne, lukea tämä käyttöohje 
kokonaisuudessaan. Huomioikaa huomiosana ja sen välittämät varoitukset, huomautukset tai 
vaarat. Muistakaa noudattaa kaikkia ohjeita ja käyttää tuolia turvallisesti. Huomiosana viittaa 
vaaraan tai riskialttiiseen toimintaan, joka voi saattaa Teidät tai muita henkilöitä vakavaan 
vammautumis- tai kuolemanvaaraan. "Varoitukset" on jaettu kolmeen pääryhmään seuraavasti: 

 
 

VAROITUS – Varoitus viittaa potentiaalisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa 
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei sitä vältetä. 

HUOMIO – Huomio viittaa potentiaalisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa 
loukkaantumiseen tai pyörätuolin vaurioitumiseen, ellei sitä vältetä. 

 
Näitä huomiosanoja esiintyy läpi käyttöohjeen, tarpeen mukaan vaaratilannetta korostaen. 
Seuraavassa luetellaan vaaratilanteita, jotka liittyvät yleisesti tämän pyörätuolin käyttöön. 

 

 

VAROITUS: Kaikkien tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen tai 
pyörätuolin käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla voi johtaa vakavaan 
loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
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B. Yleisluonteisia varoituksia 
 

 
 

VAROITUS: Tuolin painorajoitusta ei saa ylittää: 

 
Painorajoitus tarkoittaa käyttäjän ja kaikkien mukana kuljetettavien tavaroiden yhteispainoa. 
Painorajoituksen ylittäminen voi vaurioitaa pyörätuolia tai lisätä pyörätuolista putoamisen tai 
tuolin kaatumisen riskiä. Kaatuminen tai putoaminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 
kuolemaan. 

• Tätä tuolia ai tule käyttää painoharjoitteluun. Lisäpainon liike muuttaa pyörätuolin 
painopistettä, mikä voi lisätä kaatumisen todennäköisyyttä. Kaatuminen voi johtaa tuolin 
vaurioitumiseen, vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. 

• Tulee varmistaa, että renkaat on täytetty oikeaan rengaspaineeseen, joka on ilmoitettu 
renkaan sivussa. Pyörätuolin käyttäminen ilman asianmukaisesti täytettyjä renkaita voi 
vaikuttaa pyörätuolin vakauteen ja lisätä pyörätuolista putoamisen tai tuolin kaatumisen 
riskiä. Pyörätuolin jälleenmyyjä voi varmistaa, onko pyörätuolissa paineilmarenkaat. 

• Liian alhainen rengaspaine voi aiheuttaa pyöränlukkojen toimimattomuuden. Tämä voi 
johtaa hallinnan menettämiseen tai tuolista putoamiseen ja edelleen vakavaan 
loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

• Luiskia ja kaltevia alustoja, joiden jyrkkyys ylittää 9 astetta, ei tule ylittää (9 astetta 
tarkoittaa noin 7,5 cm:n korkeuseroa metrin matkalla). Jyrkät kaltevat pinnat lisäävät 
kaatumisen tai putoamisen todennäköisyyttä. Kaatuminen tai putoaminen voi johtaa 
käyttäjän tai muiden henkilöiden vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.  

• Kaltevia pintoja, jotka ovat liukkaita tai jään, öljyn tai veden peittämiä, on vältettävä. 
Kaatuminen voi johtaa tuolin vaurioitumiseen, vakavaan henkilövahinkoon tai 
kuolemaan. 

• Älä kurkottaudu pyörätuolin laidan tai selkänojan yli. Tämä voi muuttaa pyörätuolin 
painopistettä ja aiheuttaa epävakaan tilanteen ja edelleen pyörätuolista putoamisen tai 
pyörätuolin kaatumisen ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

• Pyörätuolia ei saa nostaa irrotettavista osista käyttäjän istuessa siinä. Pyörätuolin 
nostaminen irrotettavista osista – esim. käsinojista tai jalkatuista – käyttäjän istuessa 
siinä voi aiheuttaa käyttäjän putoamisen tai hallinan menettämisen. Putoaminen tai 
hallinnan menettäminen voi johtaa tuolin vaurioitumiseen, vakavaan henkilövahinkoon tai 
kuolemaan. 

 

HUOMIO: Älä ylikiristä pultteja ja osia, jotka kiinnittävät erilaiset komponentit runkoon. Liiallinen 
kiristäminen voi vaurioittaa pyörätuolia ja heikentää sen turvallisuutta ja kestävyyttä. 
HUOMAUTUS: Mikäli ette ole varma miten pulttien ja osien kiristäminen tehdään oikealla tavalla, 
kääntykää valtuutetun jälleenmyyjän puoleen. 

125 kg (275 lbs) Ethos 
Standard 
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C. Asentotukivyöt ja valjaat 
 

 
VAROITUS: Käyttäjää, joka ei kykene ylläpitämään omaa istuma-asentoaan, ei milloinkaan 
saa jättää ilman valvontaa asentotukivöitä tai valjaita käytettäessä. Käyttäjä voi liukua alas 
ja sotkeutua vöihin tai valjaisiin, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 
kuolemaan. 
Asentotukivyöt on suunniteltu hyvän asennon tukemiseksi pyörätuolissa. Niitä ei ole 
suunniteltu turvavöiksi. Asentotukivöitä tulee käyttää AINOASTAAN käyttäjän asennon 
tukemiseen. Asentotukivöiden väärinkäyttö voi aiheuttaa käyttäjän vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman. 

• Varmista, ettei käyttäjä pääse liukumaan asentotukivyön alle pyörätuolin istuimella. 
Mikäli näin tapahtuu, käyttäjän hengitys voi hankaloitua kuolemaan tai vakavaan 
loukkaantumiseen johtaen. 

• Asentotukivyön tulisi istua sopivan tiukalla; riittävän tiukalla tuen tarjoamiseksi muttei niin 
kireällä, että se rajoittaisi hengitystä. Käden tulisi mahtua asentotukivyön ja käyttäjän 
väliin. 

• Asentotukivöitä ei MILLOINKAAN tule käyttää: 
a. Kiinnitysvälineenä. Tämä vaatii lääkärin määräyksen. 
b. Käyttäjälle, joka ei ole tajuissaan. 
c. Matkustajan turvajärjestelmänä moottoriajoneuvossa. Asentotukivyötä ei ole tarkoitettu 
korvaamaan ajoneuvon runkoon kiinnitettyä turvavyötä, mikä on edellytys tehokkaalle 
turvavyölle. Käyttäjä suistuisi äkillisen pysähdyksen voimasta eteenpäin. Pyörätuolin 
istuinvyöt eivät estä tätä, ja vyöt tai hihnat voivat aiheuttaa lisävammoja. Ks. Käyttö 
kuljetukseen (V. Pyörätuolin säätäminen & käyttö - Kappale B). 

 

D. Pyörätuolin käyttäminen 
Pyörätuolinne on tarkoitettu käytettäväksi kiinteillä, tasaisilla alustoilla kuten betonilla, 
asfaltilla ja lattioilla. Pyörätuolin ajaminen märällä tai liukkaalla pinnalla edellyttää 
varovaisuutta. 

 

VAROITUS: Pyörätuolia ei tule käyttää hiekalla, löysällä maaperällä tai vaikeassa 
maastossa. Seurauksena voi olla vakauden menettäminen ja putoaminen tai hallinnan 
menettäminen. Putoaminen voi johtaa tuolin vaurioitumiseen, vakavaan henkilövahinkoon 
tai kuolemaan. 

• Pyörätuolin käyttämistä yleisellä tiellä on vältettävä, sillä käyttö saattaa johtaa 
vakavaan loukkantumiseen tai kuolemaan. Useimmissa valtioissa pyörätuolien käyttö 
yleisillä teillä ei ole laissa sallittua. Mikäli kuitenkin joudutte ajamaan yleisellä tiellä, on 
moottoriajoneuvojen aiheuttama vaara huomioitava. 

• Vältä esteitä ja teiden vaaratekijöitä. Esteet ja vaaratekijät – esim. kuopat ja rikkinäiset 
jalkakäytävät - voivat aiheuttaa putoamisen, kaatumisen tai hallinnan menetyksen. 
Putoaminen, kaatuminen tai hallinnan menettäminen voi johtaa tuolin vaurioitumiseen, 
vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. 

• Pyörätuolia ei saa käyttää liukuportaissa. Pyörätuolin käyttö liukuportaissa voi aiheuttaa 
putoamisen, kaatumisen tai hallinnan menetyksen. Putoaminen, kaatuminen tai hallinnan 
menettäminen voi johtaa tuolin vaurioitumiseen, vakavaan henkilövahinkoon tai 
kuolemaan. 
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D. Pyörätuolin käyttäminen (jatkoa) 
Näiden riskien minimoimiseksi: 

1) Varo vaaraa – huomioi ajaessasi edessä olevaa aluetta laajalti.  
2) Varmista, että asuntosi ja työpaikkasi lattiat ovat tasaisia ja esteettömiä. 
3) Poista tai peitä kynnykset huoneiden väliltä. 
4) Asenna luiska ulko-oven luo ja varmista, ettei luiskan alapäässä ole pudotusta. 
5) Neuvoja painopisteen korjaamiseksi: 

a. Nojaa ylävartaloa hieman ETEENPÄIN ajaessasi YLÖS esteen yli. 
b. Nojaudu ylävartalolla TAAKSEPÄIN, kun ajat ALAS ylemmältä alemmalle tasolle. 

6) Mikäli tuolissa on kaatumaesteputket, lukitse ne paikoilleen ennen esteen ylittämistä 
YLÖSPÄIN. 

7) Pidä molemmat kädet kelausvanteella estettä ylittäessäsi. 
8) Älä milloinkaan vedä tai työnnä esineestä (kuten huonekalusta tai ovenpielestä) 

pyörätuolin liikuttamiseksi. 
9) Älä aja pyörätuolilla teillä, kaduilla tai valtateillä. 
10) Älä yritä ylittää esteitä ilman avustajaa: 
 

E. Voimalaitteet 
 

 
VAROITUS: Älä liitä tuoliin mitään hyväksymätöntä ulkoista voimalaitetta. Hyväksymättömän 
voimalaitteen käyttäminen saattaa johtaa tuolin mekaaniseen vikaantumiseen tai aiheuttaa 
putoamisen, kaatumisen tai hallinnan menettämisen. Putoaminen, kaatuminen tai hallinnan 
menettäminen voi johtaa tuolin vaurioitumiseen, vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. 

Ki Mobility ei suosittele voimalaitteiden asentamista mihinkään Ethos-pyörätuoliin. Ethos-
pyörätuoleja ei ole suunniteltu eikä testattu sähkömoottorikäyttöisiksi pyörätuoleiksi. Mikäli 
Ethos-pyörätuoliin liitetään voimalaite, on varmistettava, että voimalaitteen valmistaja on 
validoinut ja hyväksynyt voimalaitteen ja Ethos-pyörätuolin yhdistelmän turvalliseksi ja 
toimivaksi. 

 

F. Portaiden nouseminen 
HUOM: Portaikon nouseminen tässä pyörätuolissa edellyttää vähintään kahden henkilön apua, 
joilla on riittävät voimat ja taidot käsitellä käyttäjän ja pyörätuolin painoa. 

• Pyörätuoli käyttäjineen siirretään portaita ylös takaperin. 

• Yksi henkilö tulee käyttäjän taakse, toinen eteen. Edessä olevan henkilön tulee 
tarttua otteella pyörätuolin kiinteästä osasta. 

• Takana oleva avustaja kallistaa tuolia taaksepäin ja molemmat nostavat yhtä 
aikaa. Nousu tapahtuu askelma kerrallaan. 

• Nousu voi edellyttää kaatumaesteiden taittamista ylös tai poistamista. 
Kaatumaesteet on muistettava kiinnittää uudelleen tai taittaa alas ennen 
pyörätuolin käytön jatkamista. 
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G. Portaiden laskeutuminen 
HUOM: Portaita laskeuduttaessa käyttäjän tulee olla kasvot menosuuntaan. 

• Käyttäjän takana oleva avustaja, jolla on riittävät voimat ja taidot käsitellä 
käyttäjän ja pyörätuolin painoa, kallistaa tuolia taaksepäin ja laskee tuolia 
kelauspyörien varassa alas portaita askelma kerrallaan. 

• Tämä voi edellyttää kaatumaesteiden taittamista ylös tai poistamista. 
Kaatumaesteet on muistettava kiinnittää uudelleen tai taittaa alas ennen 
pyörätuolin käytön jatkamista. 

 

H. Siirtymiset 
 

 
VAROITUS: Omatoiminen siirtymiseen sisältyy vaaroja, ja se edellyttää harjoitusta ja varmuutta, 
tai avustajan käyttämistä. Hyvä tasapaino ja ketteryys ovat tarpeen. On huomioitava, että 
jokaiseen siirtymiseen sisältyy hetki, jolloin pyörätuolin istuin ei ole käyttäjän alla. Siirtymisen 
epäonnistuminen voi johtaa putoamiseen ja edelleen vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

Siirtyminen edellyttää hyvää tasapainoa ja vakautta. Ennen omatoimisen siirtymisen yrittämistä 
teidän tulee harjoitella siirtymistä terapeutin avustuksella. 
HUOM: Ennen siirtymistä pois pyörätuolista tulee siirtymisetäisyys pyrkiä tekemään 
mahdollisimman lyhyeksi. 

• Kytke pyöränlukot päälle kelauspyörien lukitsemiseksi. 
• Käännä tukipyörät eteenpäin pyörätuolin akselivälin pidentämiseksi. 
• Irrota jalkatuet tai käännä ne sivuun. 
• Käytä avustajaa, ellet omaa hyvää kokemusta siirtymisissä. 

 

I. Pyörätuoli ja ympäristö 
 

 
HUOMIO: Altistuminen vedelle tai liialliselle kosteudelle saattaa aiheuttaa pyörätuolissa olevan 
metallin ruostumisen tai syöpymisen ja kankaan repeytymisen. Tuoli tulee kuivata 
mahdollisimman pian, mikäli se on joutunut alttiiksi vedelle. 

• ÄLÄ KÄYTÄ PYÖRÄTUOLIA SUIHKUSSA, ALTAASSA TAI YLIPÄÄTÄÄN VEDESSÄ. 
Tämä johtaa pyörätuolin ruostumiseen tai syöpymiseen ja lopulta sen vikaantumiseen. 

• Älä käytä pyörätuolia hiekalla. Hiekkaa voi joutua pyöränlaakereihin ja liikkuviin osiin. 
Tämä vaurioittaa pyörätuolia ja lopulta sen vikaantumiseen. 

• Varmista, että jokainen luiska, kalteva pinta tai reunakiveys on ADA-ohjeistuksen 
mukainen. Liian jyrkän pinnan poikki, ylös tai alas ajaminen voi aiheuttaa vakauden 
menetyksen. 

ADA-ohjeistus ja lisätietoja esteettömyydestä löytyy osoitteesta: http://www.ada.gov/ 

http://www.ada.gov/
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J. Pyörätuoliin tehtävät muutokset 
 

 
HUOMIO: Pyörätuolinne on suunniteltu ja valmistettu tiukkoja kontrollitoimenpiteitä soveltaen. 
Olennainen osa tätä prosessia on sen varmistaminen, että eri komponentit toimivat yhdessä 
moitteettomasti; ne on laadun varmistamiseksi testattu erilaisten standardien mukaisesti ja 
hyväksytty yhdessä toimiviksi. TÄHÄN PYÖRÄTUOLIIIN EI SAA TEHDÄ MUUTOKSIA 
HYVÄKSYTTYJEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMISTA LUKUUN OTTAMATTA. 
HYVÄKSYTYISSÄ LISÄVARUSTEISSA EI OLE KOMPONENTTEJA, JOTKA EDELLYTTÄVÄT 
MUIDEN KUIN KOULUTETUN KI MOBILITY –EDUSTAJAN TEKEMIÄ PORAUKSIA TAI 
RUNGON LEIKKAUSTA. Ennen minkäänlaisten lisävarusteiden tai komponenttien lisäämistä, 
jotka eivät ole Ki Mobilityn toimittamia, tulee ottaa yhteyttä Ki Mobilityyn tai valtuutettuun Ki 
Mobility –jälleenmyyjään. 

 

K. Pyörätuolin vakaus 
 

 
VAROITUS: Ennen käyttöä on varmistettava, että tuoli on vakaa kaikilla kallistuskulmilla. Tämä 
tuoli on varustettu istuinkehikon kallistuskuman muuttamisen mahdollistavalla järjestelmällä. 
Tuolin vakauden varmistaminen kaikilla kallistuksilla on tärkeää epävakauden ja mahdollisen 
kaatumisen välttämiseksi. Kaatuminen voi johtaa tuolin vaurioitumiseen, vakavaan 
henkilövahinkoon tai kuolemaan. 

HUOM: Pyörätuolin säätöjen tekeminen kuuluu ainoastaan pätevän mekaanikon tehtäväksi. 
• Säätämisen aikana tulee huomioida kaikki päivittäin käytettävät lisävarusteet. 
• Tuoli tulee säätää uudelleen, mikäli käyttäjän paino tai istumatapa muuttuu. 
• Muutettuihin säätöihin totuttautumisen aikana tulee käyttää kaatumaesteitä. 

Pyörätuolin vakauden varmistamiseksi on tarkistettava, että painopiste ja akseliväli vastaavat 
käyttäjän tasapainoa ja kyvykkyyttä. Näihin kahteen tekijään vaikuttavat useat seikat: 

• Istuimen korkeus • Kelauspyörien koko ja asema 
• Istuimen syvyys 
• Selkänojan kulma 
• Istuimen kallistus 

• Tukipyörien koko ja asema 
• Istuinjärjestelmän komponentit 

Yleisesti ottaen tärkein tekijä on kelauspyörien asema takavakauden osalta. Monilla muillakin 
tekijöillä voi olla haitallinen vaikutus vakauteen. Pyörätuolin toimittajaa ja tarpeisiinne ja kykyihinne 
perehtyneitä kliinikoita tulee konsultoida sen määrittämiseksi, millainen vaikutus näillä tekijöillä on 
pyörätuolin käyttöön. 

 
VAROITUS: Noudata varovaisuutta, kun siirrät painoasi tuolissa, lisäät tuoliin painoa tai teet 
siihen muutoksia. Painopisteen muutokset voivat muuttaa ja heikentää tuolin vakautta, jolloin 
tuoli saattaa kaatua tai käyttäjä pudota tuolista. Kaatuminen tai putoaminen voi johtaa tuolin 
vaurioitumiseen, vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. Painopiste saattaa muuttua useita 
kertoja päivittäisten toimintojen aikana – kuten pukeuduttaessa, tavaroita kuljetettaessa tai 
kurkotettaessa, ylöspäin kaltevaa pintaa kelattaessa. Näitä toimintoja suoritettaessa tulee 
varautua putoamisriskin minimoimiseen, esim. kaatumaesteitä käyttämällä. 
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K. Pyörätuolin vakaus (jatkoa) 
 

 
VAROITUS: Kelauspyörien varaan nouseminen on vaarallinen toimenpide, eikä sitä tule yrittää 
harjoittelematta. Tämä toimenpide voi johtaa tuolista putoamiseen. Putoaminen voi johtaa 
vakavaan loukkaantumisen tai kuolemaan. 
Eräitä keinoja putoamisriskin minimoimiseksi: 

• Varmista, että kaatumaesteet ovat paikoillaan ja nojaudu eteenpäin. 
• Käytä apuna avustajaa tuolin takana. 

 

L. Jälkimarkkinoidut istuinjärjestelmät 
 

 
VAROITUS: Tyynyn asentaminen pyörätuoliin voi muuttaa sen painopistettä. Painopisteen 
muutokset voivat heikentää käyttäjän vakautta pyörätuolissa ja johtaa kaatumiseen tai 
putoamiseen pyörätuolista ja edelleen vakavaan loukkaantumiseen. Pyörätuolin käyttöohjeista 
on aina selvitettävä, onko pyörätuoliin tarpeen tehdä muuutoksia riittävän vakauden takaamiseksi 
tyynyn lisäämisen jälkeen. 

• Monet päivittäisen elämän ja terveydentilan näkökohdat, mukaan lukien tämän tuotteen 
käyttö voivat vaikuttaa ihon rakenteeseen. Kaikkia lääkärin määräämiä ihonhoito-ohjeita 
on ehdottomasti noudatettava. Tämän tuotteen käyttäjien tulee varmistaa, että heidän 
ihonsa tarkistetaan rutiininomaisesti muutosten havaitsemisksi lääkärin ohjeiden 
mukaan. Muutoin seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema. 

Asianmukaisen istuintuotteen valinta 
Ki Mobility suosittelee lailliset oikeudet omaavan, pyörätuolien istuinjärjestelmiin ja asentotukeen 
perehtyneen kliinikon (esim. lääkärin tai terapeutin) konsultointia ennen istuin- ja 
asentotukituotteen valintaa. Tämän avulla varmistetaan, että saatte käyttöönne tarpeidenne 
mukaisen oikean tuotteen. 
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A. Ethos & sen osat 
1. Tarkasta ja pidä pyörätuoli kunnossa. Ks. KUNNOSSAPITO sivulla 28. 

2. Mikäli havaitset ongelman, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään. 

3. Pyörätuoli tulee tarkastuttaa, turvatarkastaa ja huollattaa valtuutetulla 
jälleenmyyjällä vuosittain 

 

 

1. Selkänojaverhoilu 
2. Työntökahva 
3. Pinna 
4. Pyöränvanne 
5. Käsinoja 
6. Istuinverhoilu 
7. ISO-pylväs 
8. Pyörännapa 

9. Kaatumaeste 
10. Avaustanko 
11. Jäykistintanko 
12. Kelausvanne 
13. Kelauspyörä 
14. Istuinrunko 
15. Alustarunko (koostuu taka- 

ja eturungosta) 
16. Tukipyörän haarukka 

17. Tukipyörä 
18. Jalkalauta 
19. Pohjehihna 
20. Pohjehihnan kiinnitys 
21. Pyöränlukko 
22. Älykäs elastomeerijärjestelmä 

(Intelligent Elastomer System, 
IES) 

23. Sivulaita 
24. Selkänojaputki 
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B. Käyttö kuljetukseen 
 

 
VAROITUS: Tätä pyörätuolia ei tule milloinkaan käyttää istuimena moottoriajoneuvossa, ellei 
sitä ole varustettu kuljetusvarustuksella (Transit Option). Turvallisin tapa on aina siirtyminen pois 
pyörätuolista moottoriajoneuvon istuimeen, jossa on kunnolliset lantio- ja olkavyöt. Tämän 
pyörätuolin käyttäminen istuimena moottoriajoneuvossa jossa ei ole erityisiä kuljetusvarusteita, 
voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 
Kuljetusvarustuksella varustettu pyörätuoli on testattu ja läpäissyt testit RESNA WC-4:2019, 
kappale 19: Pyörätuolien käyttö istuimena moottoriajoneuvoissa ja ISO 7176-19:2008 
Pyörätuolit – Osa 19: Pyörällisten liikuntavälineiden käyttö istuimena moottoriajoneuvoissa. 
RESNA- ja ISO-standardit on suunniteltu pyörätuolin rakenteellisen kestävyyden testaukseen 
moottoriajoneuvoissa istuimena käytettäväksi. Nämä standardit on luotu myös pyörätuolin 
kiinnitys- ja sen matkustajan turvajärjestelmien (WTORS) yhdenmukaistamiseksi.  

 
Kaikki Ethos-pyörätuolien konfiguraatiot eivät ole kuljetusvarustuksen kanssa yhteensopivia. Ki 
Mobility huolehtii konfiguraatiosta eikä tarjoa Ethos–pyörätuolia muina kuin yhteensopivina 
konfiguraatioina. Jos teette muutoksia Ethos–pyörätuoliin sen vastaanotettuanne, teidän tulee 
ottaa yhteyttä pyörätuolin toimittajaan tai Ki Mobilityyn varmistaaksenne, että pyörätuolin 
käyttäminen istuimena moottoriajoneuvossa on edelleen asianmukaista.  

 
Jälkimarkkinointi on saattanut korvata alkuperäisen istuimen ja selkänojan, jotka on suunniteltu 
ja testattu osana kuljetusvarustusta. Pyörätuolin myyjän tulisi kertoa, onko heidän tarjoamansa 
istuin alkuperäinen vai korvaava jälkimarkkinoitu istuin. Täydellinen pyörätuolirungon, istuimien, 
pyörätuolin kiinnitys- ja matkustajien turvajärjestelmien ja asianmukaisesti varustetun 
moottoriajoneuvon järjestelmä, joka on kokonaisuudessaan tässä kappaleessa mainittujen 
standardien mukainen, tulee olla voimassa ennen kuljetusvarustuksella varustetun Ethos–
pyörätuolin käyttämistä istuimena moottoriajoneuvossa. 

 
Pyörätuolia istuimena moottoriajoneuvossa käytettäessä tulee seuraavat ohjeet aina 
huomioida: 

• Käyttäjän on oltava kasvot menosuuntaan. 
• Käyttäjän ja kaikkien mukana kulkevien tavaroiden yhteispaino ei saa ylittää 125 kg:a. 
• Selkäreput ja kassit tulee poistaa ja kiinnittää turvallisesti moottoriajoneuvoon. 

Onnettomuustapauksessa nämä esineet saattavat muuttua jopa tappavan vaarallisiksi 
käyttäjään tai muihin ajoneuvossa matkustaviin henkilöihin osuessaan. 

• Käyttäjän on käytettävä pyörätuolin kiinnitys- ja matkustajien turvajärjestelmää, joka on 
seuraavien standardien mukainen: RESNA WC-4:2019, kappale 18: Pyörätuolien käyttö 
istuimena moottoriajoneuvoissa tai ISO 10542-1:2012 Tekniset järjestelmät ja 
apuvälineet liikuntarajoitteisille henkilöille - Pyörätuolien kiinnitys- ja matkustajien 
turvajärjestelmät – Osa 1: Vaatimukset ja testausmenetelmät kaikille järjestelmille.. 
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• Pyörätuolin kiinnityshihnat kiinnitetään neljään kuljetusvarustuksella varustetun Ethos-
pyörätuolin (kuva 1) kiinnityspisteeseen (kaksi edessä, kaksi takana) 
kiinnitysjärjestelmän valmistajan ohjeiden ja standardien RESNA WC-4:2012, Kappale 
18 tai ISO 10542-1:2012 – Osa 1 mukaisesti. 

• Matkustajan turvajärjestelmät kiinnitetään turvajärjestelmän valmistajan ohjeiden ja 
standardien RESNA WC-4:2012, Kappale 18 tai ISO 10542-1:2012 – Osa 1 mukaisesti. 

• Lantiovöitä, rintakehähihnoja, olkavaljaita tai mitään muita 
asentotukihihnajärjestelmää tai  apuvälinettä ei tule käyttää matkustajan 
turvajärjestelmänä, ellei valmistaja ole sitä sellaiseksi merkinnyt standardien RESNA 
WC-4:2012, Kappale 18 tai ISO 10542-1:2012 – Osa 1 mukaisesti. 

• Päätukia, sivutukia tai muita asentotukihihnajärjestelmiä ei tule käyttää matkustajan 
turvajärjestelmänä, ellei valmistaja ole sitä sellaiseksi merkinnyt seuraavien 
standardien mukaisesti: RESNA WC-4:2012, Kappale 18 tai ISO 10542-1:2012 – Osa 
1 tai RESNA WC-4:2012, Kappale 20: Pyörätuolien istuinjärjestelmät 
moottoriajoneuvoissa käytettäväksi tai ISO 16840-4:2009 Pyörätuolien istuimet – Osa 
4: istuinjärjestelmät moottoriajoneuvoissa käytettäväksi. 

• Asentamisen ja säätämisen jälkeen alkuperäisen selkänojaverhoilun yläosan tulee 
olla 4 tuuman (10,16) senttimetrin sisällä olkapään ylätasosta. 

• Mahdollinen jälkimarkkinoinnin istuinjärjestelmä tulee testata siten, että se on 
standardien RESNA WC-4:2012, Kappale 20 tai ISO 16840-4:2009 – Osa 4 
mukainen. 

• Istuin liitetään pyörätuolin runkoon istuimen valmistajan ohjeiden ja standardien 
RESNA WC-4:2012, Kappale 20 tai ISO 16840-4:2009 – Osa 4 mukaisesti. 

• Jälkimarkkinoidut lisävarusteet kuten pöydät, happisäiliön telineet, happisäiliöt, 
tippatelineet, selkäreput, kassit ja tarvikkeet, jotka eivät ole Ki Mobilityn valmistamia, 
tulee poistaa ja kiinnittää turvallisesti moottoriajoneuvoon. Onnettomuustapauksessa 
nämä esineet saattavat muuttua jopa tappavan vaarallisiksi käyttäjään tai muihin 
ajoneuvossa matkustaviin henkilöihin osuessaan. 

• Jos pyörätuoli on ollut osallisena onnettomuudessa, sen käyttöä ei pidä jatkaa, koska 
se on voinut saada rakennetta heikentäviä vaurioita, jotka eivät ole näkyviä. 

 
Kiinnitys-
pisteet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiinnitys- 
pisteet 

Kuva 1 
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VAROITUS: Tuolin ollessa moottoriajoneuvossa on kaikki tuoliin väliaikaisesti liitetyt esineet 
irrotettava ja tuettava erikseen. Esineiden jättäminen hengityslaitteen kaukaloon, akkukaukaloon 
tai happipullon pitimeen ilman tukevaa kiinnittämistä erikseen moottoriajoneuvoon voi 
onnettomuustapauksessa johtaa niiden muuttumiseen vaarallisiksi lentäviksi esineiksi ja aiheuttaa 
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Happipullot lisäksi sisältävät paineistettua kaasua, joka 
nopeuttaa palamista voimakkaasti. 

• Tätä pyörätuolia istuimena moottoriajoneuvoissa käytettäessä on kaikki 
hengityslaitteen kaukaloon, akkukaukaloon tai happipullon pitimeen liitetyt esineet 
irrotettava ja tuettava tukevasti erikseen. 

• Pyörätuolia ei saa käyttää istuimena moottoriajoneuvossa, jos tuoli on varustettu 
happipullon pitimellä. 

 
HUOM: Kopioiden saamiseksi RESNA- tai ISO-standardeista voitte ottaa yhteyttä alla mainittuihin 
standardointiorganisaatioihin: 
 
RESNA 
1700 North Moore St., Suite 1540  
Arlington, VA 22209  
Puh: 703-524-6686  
Fax: 703-524-6630  
E-mail: technicalstandards@resna.org 
 
ANSI/RESNA-standardit:  
RESNA WC-4:2012, Kappale 18:  
Pyörätuolien kiinnitys- ja matkustajien turvajärjestelmät käytettäväksi istuimena 
moottoriajoneuvoissa.  
RESNA WC-4:2012, Kappale 19:  
Pyörätuolit, joita käytetään istuimena moottoriajoneuvoissa.  
RESNA WC-4:2012, Kappale 20:  
Pyörätuolien istuinjärjestelmät moottoriajoneuvoissa käytettäväksi.  
 
International Organization for Standardization (ISO) 
BIBC II  
Chemin de Blandonnet8  
CP 401  
1214 Vernier, Geneva  
Switzerland  
Puh: +41 22 749 01 11  
Fax: +41 22 733 34 30  
Email: central@iso.org 
 
ISO-standardit:  
ISO 10542-1:2012 Tekniset järjestelmät ja apuvälineet liikuntarajoitteisille henkilöille - 
Pyörätuolien kiinnitys- ja matkustajien turvajärjestelmät – Osa 1: 
Vaatimukset ja testausmenetelmät kaikille järjestelmille. 
ISO 16840-4:2009 Pyörätuolien istuimet --Osa 4: 
Istuinjärjestelmät moottoriajoneuvoissa käytettäväksi.  
ISO 7176-19:2008 Pyörätuolit -- Osa 19:  
Pyörällisten liikuntavälineiden käyttö istuimena moottoriajoneuvoissa. 

mailto:central@iso.org
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C. Korkeussäädettävä T-käsinoja 
1. Asentaminen 

a. Paina ulompi käsinojan kannatintanko pyörätuolin runkoon liitettyyn vastakappaleeseen. 
b. Käsinoja lukittuu paikalleen automaattisesti. Varmista, että lukitusvipu on kuvan mukaisessa 
asennossa (kuva 2:B). 

2. Korkeuden säätäminen 
a. Kierrä lukitusvipua (kuva 2:A). 
b. Siirrä käsinojan pehmusteosaa ylös tai alas halutulle korkeudelle. 
c. Palauta vipu lukitusasentoon käsinojan kannatintankoa vasten. 
d. Paina käsinojan pehmustetta, kunnes kannatintanko lukittuu tukevasti paikalleen. Varmista, 
että lukitusvipu on kuvan mukaisessa asennossa (kuva 2:A). 

3. Käsinojan irrottaminen 
a. Purista lukitusvipua (kuva 2:B) ja irrota käsinoja. 
. 

 

Kuva 2 
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D. Sivuun käännettävät käsinojat 
 

 
VAROITUS: Näissä käsinojissa on vain kiertoliikkeen lukitus ja ne on suunniteltu kantamaan 
ainoastaan alaspäin suuntautuvaa voimaa. Ylös nostettaessa ne irtoavat kokonaan, eikä niitä 
voida käyttää tuolin nostamiseen tai muuhunkaan käsittelyyn. Ohjeiden noudattamatta 
jättäminen saattaa johtaa käsinojan tahattomaan irtoamiseen pyörätuolista ja putoamiseen tai 
hallinnan menettämiseen ja edelleen vakavaan loukkantumiseen tai kuolemaan. 
1. Asentaminen (kuva 3) 

a. Työnnä käsinoja vastakappaleen putkeen, joka on asennettu rungon takasivulle. 
2. Sivuun kääntäminen 

a. Nosta käsinojaa hieman siten, että se vapautuu vastakappaleen pultista. Kierrä poispäin 
tuolista. 

3. Käsinojan irrottaminen 
a. Nosta käsinoja suoraan ylös kannattimestaan. 

 

Kuva 3 
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E. Kelauspyörät 
 

 
VAROITUS: Varmista, että painike on kokonaan ulkona ja sisäpuolen lukituskuulat ovat täysin 
kytkeytyneet ennen pyörätuolin käyttämistä. Muussa tapauksessa pyörä saattaa pudota 
paikaltaan, mikä voi aiheuttaa käyttäjän putoamisen tai tuolin kaatumisen. Putoaminen tai 
kaatuminen voi johtaa käyttäjän tai muiden henkilöiden vakavaan loukkaantumiseen tai 
kuolemaan. 
1. Pyörien asentaminen (kuva 4) 

a. Paina akselin pikalukituspainiketta, jolloin lukituskuulat vetäytyvät sisään. Huomaa 
painikkeen asentoero sisäänpainetun ja ulkoaseman välillä ja sen vaikutus akselin toisessa 
päässä oleviin lukituskuuliin. 

b. Liitä akseli pyörän laakeriholkkiin, jos pyörä on irti. 
c. Paina pikalukituspainiketta uudelleen ja työnnä akseli holkkiin. 
d. Vapauta painike akselin lukitsemiseksi holkkiin. Jos painike ei tule kokonaan ulos eivätkä 

lukituskuulat siirry lukitusasentoon painikkeen vapauttamisen jälkeen, on akselin pituutta 
säädettävä. 

 

2. Pyörien irrottaminen 
a. Pitele pyörää navan läheltä ja paina akselin ulkopäässä oleva painike sisään. 
b. Vedä pyörä ja akseli ulos akseliholkista painiketta edelleen painettuna pitäen. 

 

F. Jalkatuen säätäminen 
Jalkatuen korkeuden säätäminen 
1. Paikallista säätöruuvi rungon molemmilla puolin (kuva 5:A). 
2. Avaa säätöruuvia rungon molemmilla puolin M3-kuusiokoloavaimella ruuvia poistamatta. 
3. Säädä jalkatukea ylös- tai alaspäin, kunnes se on oikealla korkeudella (kuva 5:B). 
4. Varmista, että molemmat puolet on säädetty samalla tavoin ja kiristä ruuvit (4.52 N*m). 

 

lukitus-
painike  

Kuva 4 

 

 
 

Kuva 5 
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G. Valinnainen dynaaminen jalkalauta 
Jalkalaudan kallistussääätö 
1. Avaa kahta ruuvia (kuva 6:A) jalkalaudan pohjassa 4 mm:n kuusioavaimella. 
2. Käännä jalkalauta haluttuun kulmaan ja kiristä molemmat ruuvit. 

H. Valinnainen kallistussäädettävä jalkalauta 
Valinnaisten kallistussäädettävien jalkalautojen kulman säätäminen: 
1. Avaa 4 mm:n kuusioavaimella kahta M6-ruuvia (kuva 7:A), jotka kiinnittävät 

jalkalaudan kannattimeensa, ruuveja kuitenkaan poistamatta. 
2. Tämän jälkeen jalkalautaa voidaan helposti kääntää pidennysputken päällä. 
3. Kiristä jalkalauta haluttuun asentoon molempien M6-ruuvien avulla (kuva 7:A) arvoon 

(9,04 N*m). 
Valinnaisen alumiinisen ylös taitettavan jalkalaudan aseman muuttaminen: 
1. Poista molemmat M6-ruuvit jalkalaudasta. Kiristimen alapuolella syvennyksessä on M6 

nylock-mutterit. Varo näitä putoamasta ruuveja avattaessa. 
2. Kun ruuveja on avattu, siirrä jalkalautaa halutusta kulmasta riippuen joko eteen- tai 

taaksepäin kääntämällä. Kun oikea asento on saavutettu, asenna ruuvit takaisin 
paikoilleen oikeisiin reikiin. 

3. Pane mutterit kiristimen alla olevaan syvennykseen ja kiristä ruuvit tiukalle. 
 

Kuva 6 

 

Kuva 7 
 
 

 



V. PYÖRÄTUOLIN ASENNUS JA KÄYTTÖ 

18 

 

 

I. Pyöränlukot 
1. Pyöränlukkojen säätäminen 

a. Avaa kiristimen pulttia 6 mm:n kuusioavaimella (kuva 8:A). 
b. Siirrä pyöränlukon kannatinta eteen- tai taaksepäin lukon asennusputkella. 
c. Kiristä pultti 6 mm:n kuusioavaimella. 

d. Varmista aina pyöränlukon uusi sijainti ennen käyttöä. Pyöränlukon tulisi 
lukitusasennossa upota renkaaseen noin 3 mm:n verran (1/8"). Ks. kuva 9. 

 
HUOM: Pyöränlukon vartta voidaan siirtää eri reikiin pyöränlukon tangossa. Pultit irrotetaan 4 mm:n 
kuusioavaimella ja pultit asennetaan uuden kiinnityskohdan mukaisesesti. Ks. kuva 10. 

 
Pyöränlukon 
tulee upota  
renkaaseen 
vähintään 3 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 9 

Kuva 8 
 
 

 

Reiät on kuvattu 
katkoviivoin, koska ne 
ovat kiristimen 
peitossa. 

Kuva 10 
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J. Kaatumaesteet 
Kaatumaesteputket auttavat estämään pyörätuolia kaatumasta taaksepäin. Oikein säädettyinä ne 
lisäävät takavakautta huomattavasti. Vakauteen voivat vaikuttaa käyttö epätasaisella alustalla, 
luiskassa, kaltevalla pinnalla tai muulla pinnalla, joka muuttaa suhdetta painopisteeseen. 
Vakauteen voivat vaikuttaa myös muut käyttäjään ja pyörätuoliin vaikuttavat voimat, kuten se, että 
joku painaa työntökahvoja alas tai nojaa niihin tai muihin tuolin osin. Tämä voi tapahtua jopa 
kokeneimmillekin pyörätuolin käyttäjille. Ympärillä olevat ihmiset eivät välttämättä ymmärrä 
vaikuttavansa käyttäjän vakauteen. 

Perusmalli 
1. Perusmallisten kaatumaesteiden asentaminen (kuva 11) 

a. Paina kaatumaesteen putkessa olevaa lukituspainiketta siten, että molemmat lukitusnastat 
vetäytyvät sisään. 

b. Työnnä kaatumaesteputki kannatinputksessa olevaan vastakappaleeseen. 
c. Kierrä kaatumaesteputkea alaspäin, kunnes lukitusnsta tulee vastakappleen asennusreiän 

läpi. 
d. Asenna toinen kaatumaesteputki samalla tavoin. 

2. Kaatumaestepyörän korkeuden säätäminen (kuva 12) 
Kaatumaestepyöriä voidaan joutua nostamaan tai laskemaan oikean maavaran aikaansaamiseksi: 
3,81-5,08 cm (1 ½" - 2"). 

a. Paina pyörän putkessa olevaa lukituspainiketta siten, että lukitusnasta vetäytyy sisään. 
b. Nosta tai laske putkea sopivaa reikää vastaavaksi. 
c. Vapauta nasta. 
d. Säädä toinen kaatumaestepyörän putki samalla tavoin. Molempien pyörien tulee olla 

täsmälleen samalla korkeudella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 12 
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J. Kaatumaesteet (jatkoa) 
3. Kaatumaesteputkien kääntäminen ylös (kuva 13) 
Kaatumaesteputket tulee kääntää ylös, kun avustaja työntää tuolia esteiden tai reunakiveysten yli. 

a. Paina kaatumaesteputken lukitusnastaa. 
b. Pidä nastaa painettuna ja käännä kaatumaeste ylös. 
c. Vapauta nasta. 
d. Toista menettely toisella kaatumaesteputkella. 
e. Toimenpiteen jälkeen kaatumaesteputket on muistettava kääntää takaisin alas. 

 

Käyttäjätoiminen kaatumaeste 
1. Kaatumaesteputkien kääntäminen ylös (kuva 14) 

a. Paina kaatumaesteputken lukitusnastaa siten, että lukitusnasta vetäystyy sisään. 
b. Nosta tai laske jonkin reiän kohdalle. 
c. Vapauta nasta. 
d. Säädä toinen kaatumaestepyörän putki samalla tavoin. Molempien pyörien tulee olla 

täsmälleen samalla korkeudella. 
 

 

Kuva 13 

 
Kuva 14 
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K. Verhoilukangas 
1. Kulunut ja heikkokuntoinen istuin- tai selkänojaverhoilu on välittömästi vaihdettava uuteen. 

Muussa tapauksessa istuin tai selkänoja saattaa pettää. 
2. Istuinalustan materiaali heikkenee ajan myötä. Tarkkaile kankaan hiertymistä, ohentumia 

tai venymiä etenkin reunojen ja saumojen kohdalla. Tämä tulisi tehdä viikottain. 
3. Toistuva pyörätuoliin siirtyminen heikentää istuinalustan materiaalia, jolloin istuin on syytä 

tarkastaa ja vaihtaa uuteen tavallista useammin. 
4. Tulee huomioida, että peseminen ja liiallinen kosteus heikentää kankaan tulenkestävyyttä. 
5. Mikäli istuimen tai selkänojan kunto epäilyttää tai ne on vaihdettava uuteen, tulee 

kääntyä jälleenmyyjän puoleen. 
 

L. Pohjehihnan kiinnitys 
Pohjehihnan kannattimen korkeuden säätäminen 
1. Avaa neljää pohjehihnan kannattimessa olevaa ruuvia (kuva 15:A) ristipäämeisselillä. 
2. Siirrä kannatinta ylös tai alas halutulle korkeudelle ja kiristä neljä ruuvia (kuva 15:A) 

ristipäämeisselillä. 
 

Kuva 15 
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M. Selkänoja 
1. Taittuva selkänoja 

a. Nosta selkänojakehikon takana sijaitsevaa  selkänojan avaustankoa (kuva 16:A) salvan 
vapauttamiseksi ja taita eteenpäin istuinrunkoa kohden (kuva 16:B). Takaisin paikalleen 
säätämiseksi selkänojan vapautustankoa vedetään ulospäin, jolloin selkänoja vapautuu ja 
se voidaan työntää pystyasentoon. Selkäjnoja lukittuu automaattisesti sivurunkoon. 

b. Varmista salpojen tukeva lukittuminen selkänojan kehikosta vetämällä. 
 

2. Lepoasento (kuva 17) 
Ethos-tuolin selkänoja avautuu myös kokonaan. Nojaudu hieman eteenpäin painon ottamiseksi 
pois lukitusnastoilta, vedä sitten avaustangosta ylöspäin ja taita selkänoja auki. Lukitse asento 
selkänojaputkista eteenpäin vetämällä, kunnes ne lukkiutuvat kuuluvasti paikoilleen. 

 

Kuva 16 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kuva 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaustanko 
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N. Elastomeerien vaihtaminen 
Pyörätuolin rakenteeseen sisältyy tiheydeltään erilaisia tuolin tilausajankohdan mukaisesti 
määriteltyjä elastomeerejä. Niiden tarkoituksena on pyörätuolin käyttömukavuuden optimointi 
käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Lisätietoja elastomeerien valinnasta ja käyttökokemuksen 
räätälöinnistä löytyy Ethos-tuotesivustolta osoitteessa www.kimobility.com. 
Elastomeerejä voidaan vaihtaa tai kunnostaa. Toimenpiteen suorittaminen neuvotaan 
seuraavissa ohjeissa, joihin sisältyy sopivien elastomeerien valintaa helpottava taulukko. 
1. Avaa neljää istuinkehikon kiristyspulttia (kuva 18:A) 5 mm:n kuusioavaimella, kunnes 

istuinkehikko voidaan irrottaa alustarungolta. 

2. Irrota istuinrunko poistamalla pultti (kuva 19:A), aluslevy (kuva 19:B) ja mutteri (kuva 19:C) 
kustakin kiristimestä 4 mm:n kuusioavainta ja 10 mm:n kiintoavainta käyttäen. Kun kiristimet 
irtoavat, poista molemmat aluslevyt (kuva 19:D) ja insertti (kuva 19:F) elastomeeristä (kuva 
19:E). 

 

 
 

  

Kuva 18 

Kuva 19 

A   

D 

D 
E F 

http://www.kimobility.com/
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3. Työnnä elastomeerit (kuva 20:A), joita ollaan vaihtamassa, ulos holkista ja paina uudet 
sisään. Varmista, että elastomeerin reunat ovat holkin sisällä olevan uran kohdalla. Alla 
olevan taulukon avulla voidaan määrittää mitkä elastomeerit soveltuvat ajotapaanne, 
normaali tai jäykkä, käyttäjän painoon ja tuolin painopisteeseen perustuen. Elastomeerin 
osanumero ja väri mainitaan taulukossa. Katso kuva 20. 

 
Normaali 

Käyttäjän paino 
Painopiste 

-1,5-1 1,25-2 2,25-3 3,25-4,25 
45-54 kg 003860 (SININEN) 003859 (RED) 003859 (RED) 003859 (RED) 
55-75 kg 004544 (MUSTA) 003860 (SININEN) 003860 (SININEN) 003860 (SININEN) 
75-95 kg 004544 (MUSTA) 004544 (MUSTA) 004544 (MUSTA) 004544 (MUSTA) 

95-125 kg 004545 (VIHREÄ) 004544 (MUSTA) 004544 (MUSTA) 004544 (MUSTA) 
Jäykkä 

Käyttäjän paino 
Painopiste 

-1,5-1 1,25-2 2,25-3 3,25-4,25 
45-54 kg 004544 (MUSTA) 003860 (SININEN) 003860 (SININEN) 003860 (SININEN) 
55-75 kg 004545 (VIHREÄ) 004544 (MUSTA) 004544 (MUSTA) 004544 (MUSTA) 
75-95 kg 004545 (VIHREÄ) 004545 (VIHREÄ) 004545 (VIHREÄ) 004545 (VIHREÄ) 
95-125 kg 004545 (VIHREÄ) 004545 (VIHREÄ) 004545 (VIHREÄ) 004545 (VIHREÄ) 

 

Kuva 20 
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4. Asenna istuinkehikon kiristin pultilla, kahdella aluslevyllä, insertillä ja mutterilla 4 mm:n 
kuusioavainta ja 10 mm:n kiintoavainta käyttäen. Asenna pultti takaisin istuinkehikon 
kiristimen yläosaan ja jätä niin löysälle, että istuinkehikko voidaan vielä asentaa. Toista 
menettely muiden vaihdettavien elastomeerien osalta. Katso kuva 21. 

 

5. Aseta istuinkehikkorakennelma istuinrungon kiristimien päälle, säädä haluttuun 
istuinkorkeuteen ja kiinnitä paikalleen neljä istuinkehikon kiristypulttia (Fig .22:A) 4 mm:n 
kuusioavaimella kiristämällä. Varmista kiristämisen yhteydessä, että kiristimien pykälät 
osuvat kehikossa olevien kolojen kohdalle. 

 
HUOM: Varmista, että istuinkehikko on oikeassa asennossa ja tukevasti kiinni ennen kuin käyttäjä 
istuutuu siihen. 

Kuva 21 
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Kuva 22 
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Fig. 
 

O. Aurauskulman säätäminen nollaan 
HUOM: Pyörätuolilla, joka on varustettu 0°:n camber-adaptereilla, ei voi olla aurauskulmaa. Tämä 
säätö koskee vain tilannetta, jolloin käytetään 2°, 4°, 6° ja 8° camber-adaptereita. 
Auraus viittaa tuolin kelauspyörien suuntaukseen maahan nähden, ja vaikuttaa tuolin kulkuun. 
Laahaus ja vierintävastus minimointuvat optimaalisesti, kun auaraus säädetään arvoon nolla. 
Aurauskulman säätäminen arvoon nolla: 
1. Avaa kahta pulttia (kuva 23:A) camber-adapterin kiristimessä 5 mm:n kuusioavaimella. 

Avattaessa tulee varoa nelikulmaisen mutterin putoamista. 

2. Irrota pyörät. 
3. Kierrä camber-putkea (kuva 24:A). Kiertäminen tuolin etuosaa kohden muuttaa pyörien 

kulmaa sisäänpäin ja kiertäminen tuolin takaosaa kohden muuttaa kulmaa ulospäin. 
HUOM: camber-putken suorien sivujen tulee olla kohtisuorassa maahan nähden. Ks. kuva 24. 

4. Asenna pyörät takaisin. Varmista, että camber-putki on säädetty samalla tavoin vasemmalla 
ja oikealla, ja kiristä molemmat kiristimessä olevat pultit. 

Kuva 23 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Putken suora 
sivu on kohti-
suorassa 
maahan 
nähden. 

Taaksepäin 
  

Eteenpäin – 
Pyörät sisään 

Kuva 24 
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P. Tyynyn asentaminen 
a. Ethos on suunniteltu käytettäväksi asianmukaisen pyörätuolityynyn kanssa. 

 

 

VAROITUS: Pitkiä istumisjaksoja ilman kunnollista pyörätuolityynyä on vältettävä. Pitkäaikainen 
istuminen ilman asianmukaista pyörätuolityynyä voi aiheuttaa painehaavoja, jotka voivat olla 
luonteeltaan vakavia ja jopa johtaa kuolemaan.  

 

 
VAROITUS: Tyyny tulee kiinnittää ennen käyttöä tai siirtymistä. Muussa tapauksessa tyyny voi 
käytön tai siirtymisten aikana liukua pois paikaltaan ja johtaa käyttäjän putoamiseen tai hallinnan 
menettämiseen. Putoaminen tai hallinnan menettäminen voi johtaa pyörätuolin vaurioitumiseen 
tai käyttäjän tai muiden henkilöiden vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

b. Istuinalustan perusverhoilu on varustettu silmukkatyyppisillä Velcro-kiinnitysliuskoilla. 
Käytettävässä tyynyssä tulee olla koukkutyyppiset Velcro-kiinnityskohdat, jotka tarttuvat 
istuinalustan materiaaliin ja estävät tyynyä liukumasta käyttäjän alta. Varmista, että tyyny 
on tukevasti kiinni ennen pyörätuoliin siirtymistä ja siinä istumista. 

c. Pyörätuolin mukana ei ole välttämättä toimitettu normaalia istuinalustaa. Tarkista 
jälleenmyyjältä, onko tuolissa alkuperäisen varusteen tilalle hankittu jälkimarkkinointialusta. 
Mikäli näin on, tulee valmistajan antamia käyttöohjeita noudattaa. 
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A. Pyörätuolin tarkastaminen 
Säännöllinen ja rutiininomainen tarkastaminen pidentää pyörätuolinne käyttöikää ja 
parantaa samalla sen toimintakykyä. Pyörätuolin korjaukset ja osien vaihdot kuuluvat 
valtuutetun Ki Mobility –jälleenmyyjän pätevän mekaanikon tehtäväksi.  

1. Yleistarkastukset: 

a. Puhdista pyörätuoli vähintään kerran kuukaudessa. Tuolin puhdistaminen saattaa olla 
tarpeen useammin, jos sitä käytetään likaantumista aiheuttavissa ympäristöissä, kuten 
työpisteessä. 

b. Tarkasta, että kaikki kiinnitysosat on kiristetty tiukalle. Ellei toisin mainita, kiinnitysosat tulee 
kiristää arvoon 4,5 Nm. 

 

 

HUOMIO: Kuluneet renkaat on vaihdettava uusiin. Pyöränlukot eivät pidä sileillä ja kuluneilla 
renkailla, jolloin pyörätuoli saattaa päästä liikkumaan kaltevalla alustalla ollessaan. 
 

c. Tarkasta renkaat ja tukipyörät: 
• Tarkasta, esiintyykö renkaissa kuluneisuutta. Renkaat on vaihdettava, mikäli 

kulutuspinta on kulunut pois tai siinä on seisontalitistymiä tai näkyviä halkeamia. 
• Mikäli tuolissa on venttiilillä varustetut paineilmarenkaat, tarkista paine ja säädä 

renkaan sivussa mainittuun paineeseen. 

d. Tarkasta, ettei pinnapyörissä ole löysiä pinnoja. 

e. Tarkasta pyöränlukot. Renkaiden kuluessa myös pyöränlukkoja on säädettävä. Katso 
kappale I. Pyöränlukot. 



VI. KUNNOSSAPITO 

29 

 

 

B. Rutiininomainen kunnossapito 
1. Viikottain: 

a. Tarkista pyöränlukot sen varmistamiseksi, että ne on säädetty oikein. 

b. Tarkista akseliholkit sen varmistamiseksi, että akseliholkin mutterit ovat kireällä. 

c. Tarkista löytyykö katkenneita, taipuneita tai löysiä pinnoja. 

d. Tarkista, että tukipyörät pyörivät vapaasti. 

e. Tarkista, onko renkaissa ja tukipyörissä kuluneita kohtia. 

f. Tarkista, että paineilmarenkaissa on oikea ilmanpaine. 

g. Varmista, etteivät työntökahvat pyöri tai irtoa. 

2. Kuukausittain: 

a. Tarkista kelauspyörien akselit ja tarvittaessa kiristä. 

b. Tarkista, onko tukipyörän laakereihin kertynyt hiuksia ja poista tarvittaessa. 

c. Tarkista pyöränlukot sen varmistamiseksi, että mekanismi on tukeva ja pyöränlukot 
tarttuvat kunnolla renkaisiin. 

d. Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat tukevasti kiinni ja kireällä. 

e. Tarkista, ettei rungossa ole muodonmuutoksia, vikoja, halkeamia, kolhuja tai taipumia. 
Nämä voivat viitata rungon väsymiin, jotka voivat johtaa tuolin vikaantumiseen. Tuolin 
käyttö on tällöin välittömästi lopetettava ja otettava yhteys valtuutettuun Ki Mobility –
jälleenmyyjään. 

3. Vuosittain: 

a. Tarkastuta ja säädätä pyörätuoli pätevällä mekaanikolla. 
 

 
HUOMIO: Säätöjen tekemisen jälkeen ja ennen pyörätuolin käyttämistä tulee varmistaa, että kaikki 
kiinnitysosat ovat tukevasti kiinni. 

 

 
HUOMIO: Älä ylikiristä kiinnitysosia, koska se voi vahingoittaa runkoa. 
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C. Puhdistaminen 
1. Akselit ja pyörät: 

a. Puhdista akseleiden ja pyörien alue VIIKOITTAIN kostealla pyyhkeellä. 
b. Tukipyörän holkkiin kertyy hiuksia ja nukkaa. Pura tukipyörän holkki kuuden kuukauden 

välein sen puhdistamiseksi siihen kertyneistä hiuksista. 

HUOM: Älä käytä WD-40:a tai muuta sisään tunkeutuvaa öljyä tähän pyörätuoliin, sillä ne 
aiheuttavat suljettujen laakereiden tuhoutumisen. 

HUOM: Älä käytä tukipyöriin tai renkaisiin mitään kemiallisia puhdistusaineita. 
 
D. Säilytys 
1. Pyörätuolin ollessa käyttämättömänä se tulee pitää puhtaassa ja kuivassa tilassa. 

Muussa tapauksessa tuolissa voi tapahtua ruostumista ja/tai korroosiota. 
2. Mikäli tuoli on ollut varastoituna enemmän kuin muutaman viikon ajan, tulee varmistaa, 

että se toimii moitteettomasti. Kaikki kappaleessa A, Pyörätuolin tarkastaminen mainitut 
kohteet tulee tarkastaa ja tarvittaessa huoltaa. 

3. Mikäli tuoli on ollut varastoituna enemmän kuin kahden kuukauden ajan, se tulee 
huollattaa ja tarkistuttaa valtuutetulla jälleenmyyjällä ennen käyttöönottoa. 
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VII. TAKUU 
Ki Mobility myöntää tämän pyörätuolin rungolle, ISO Tech- polymeereille ja 
pikalukitusakseleille alkuperäisen ostajan elinikäisen takuun materiaali- ja valmistusvirheiden 
osalta. Kaikilla muilla tämän pyörätuolin Ki Mobility -valmisteisilla osilla ja komponenteilla on 
materiaali- ja valmistusvirheiden osalta yhden vuoden takuu ensimmäisestä ostopäivästä. 
Takuun rajoitukset 
1. Takuu ei kata: 

a. Kuluvia osia: verhoilu, renkaat, käsinojien pehmusteet, putket, käsinojat ja 
työntökahvojen otepinnat. 

b. Vaurioita, jotka aiheutuvat laiminlyönnistä, väärinkäytöstä tai epäasianmukaisesta 
asennuksesta tai korjauksesta. 

c. Vaurioita, jotka aiheutuvat painorajoituksen ylittämisestä. 
2. Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuolin alkuperäinen sarjanumerokilpi poistetaan tai sitä 
muutetaan. 
3. Tämä takuu ei ole voimassa, jos alkuperäistä tuolia on muutettu alkuperäisestä ja 
muutoksen katsotaan johtaneen vikaantumiseen. 
4. Tämä takuu koskee vain USA:ta ja Kanadaa. Tietoa mahdollisista kansainvälisistä takuista 
saatte jälleenmyyjältänne. 
 
Ki Mobilityn vastuut 
Ki Mobility on velvollinen ainoastaan vaihtamaan tai korjaamaan takuun alaiset osat 
harkintansa mukaisesti. Muita keinoja, suoria tai epäsuoria, ei ole. 
Käyttäjän vastuu 

a. Tiedon antaminen Ki Mobilitylle valtuutetun jälleenmyyjän välityksellä ennen takuuajan 
päättymistä palautusluvan saamiseksi takuun alaisten osien palautusta tai korjausta varten. 

b. Valtuutetun palautuksen hoitaminen jälleenmyyjän toimesta, rahti ennalta maksettuna 
osoitteeseen: 

Ki Mobility 
5201 Woodward Drive 
Stevens Point, WI 54481 
c. Korjauksesta tai osien asentamisesta aiheutuvien työkustannusten maksaminen. 
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