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 Oikeus muutoksiin pidätetään. 
Tämän käyttöohjeen tiedot perustuvat pyörätuoleihin sovellettaviin teknisiin tietoihin tämän oppaan 
painohetkellä. Sen jälkeen pyörätuoliin on saatettu tehdä teknisiä muutoksia, jotka eivät sisälly tähän käsikirjaan.
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Esipuhe  
WorkHopper on urheilullinen, nykyaikainen pyörätuoli, jossa on tyylikkäästi muotoiltu alumiinirunko. Itsenäiselle 
käyttäjälle, joka elää aktiivista ja intensiivistä elämää. Tämä anatomisesti oikein muotoiltu pyörätuoli tarjoaa lukuisia 
säätövaihtoehtoja, antaen näin hyvän istumamukavuuden ja erinomaiset kelausominaisuudet.  
 
WorkHopper on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat elää elämänsä aktiivisesti. WorkHopper antaa optimaalisen 
istuma-asennon pyörätuolin käyttäjille, joilla on neurologisia sairauksia, halvaantumisia, ikään liittyviä 
liikkumisrajoituksia, lisääntynyttä kivuliasta jäykkyyttä, nivel- ja alaraajavauriota tai amputaatiota.  
 
Käyttäjä saa ihanteellisen tasapainon ja säätämällä RCA  -istuinjärjestelmää tarvittaessa takapyöriin 
nähden.  Ergonomisesti kaarevan istuin rungon mukavuutta parantaa edelleen selkänojan kulman säätö. Sitä 
voidaan säätää käytön aikana istuma-asennon muuttamiseksi haluttuun asentoon.  
  
WorkHopper on sään kestävä ja sopii päivittäiseen käyttöön sekä sisällä että ulkona. WorkHopperia ei ole 
suunniteltu urheilupyörätuoliksi. Tyypin mukaan käyttäjän enimmäispaino on 100 kg (120 kg OlympicHopperilla ja 
SwayHopperilla). Tämä paino on merkitty CE-tarraan. 
  
WorkHopperin katsotaan täyttävän lääkinnällisiä laitteita koskevat olennaiset vaatimukset noudattamalla EU:n 
lääkintälaitestandardeja NEN-EN 12182, NEN-EN 12183, NEN-EN 1041 ja ISO 7176-15. Pyörätuolin on todettu olevan 
turvallinen törmäystesteissä ja se täyttää ISO 7176-19 -standardin vaatimukset kuljetettaessa esimerkiksi 
taksiautoissa, joissa on hyväksytty kiinnitys pyörätuolia varten. 
 
Lukuohjeet 
 
Turvallisuutesi kannalta tärkeät kohdat on merkitty tekstiin turvasymbolilla.  

 
Vinkki:  

Jos haluat vinkkejä, käy osoitteessa www.o4.eu kohdassa “Comfortabel mobil”  
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Tuotteen Esittely 

Toimituksen tarkastus  
Tarkista ennen pyörätuolin käyttöönottoa, että toimitus vastaa alla olevaa tuotekuvausta.  Jos huomaat 
kuljetusvaurioita toimituksen yhteydessä, ilmoita siitä tuolimme maahantuojalle, joka on MOVETTA 
(http://www.movetta.fi/ ) Luotamme siihen, että WorkHopper täyttää odotuksesi ja toivomme, että olet tyytyväinen 
valintaasi. 
 
  

http://www.movetta.fi/
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WorkHopper  
 
1. Tetralukko (valinnainen) 
2. Kaatumaesteet (valinnainen) 
3. Runko  
4. Tukipyörä  
5. Kuljetuspyörä  
6. Jarru (työnnettävä) 
7. Jalkatuki 
 
RCA-Seat System  
 

1. Niskatuki (valinnainen), ei kuvassa 
2. Korkeussäädettävät työntökahvat (valinnainen) 
3. Työntökahvat (integroitu)  
4. Selkänoja  
5. Sivutuet  joko  käsinojilla  tai ilman (lisävaruste)  
6. Kahva istuimen korkeuden, istuimen kulman ja pyörän tasapainon säätämiseen (ns. Liitäntä)  
7. Kahva selkänojan säätämiseksi 
8. Istuin, valinnaisesti valmiiksi muotoiltu tai irrotettava  tyyny 
 

Vakiotuotteet  esitellään tässä oppaassa (ellei muuta mainita). On ietystimonia muita mahdollisuuksia, jotka on 
lueteltu vaihtoehtojen ja lisävarusteiden alla (katso sivu 4). 
 
Vaihtoehtoja 
  
Sekä WorkHopperille että RCA - Istuinjärjestelmälle  on saatavana  useita  vaihtoehtoja:  

• (Irrotettava) takapyörä pikalukolla 
• Jarruvivun jatke 
• Jarru, vedettävä  
• Kääntyvät  jalkatuet  
• Polkaisuputkiputki vasemmalle tai oikealle, ei kuitenkaan yhdessä kaatumaesteiden kanssa  
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Lisätarvikkeet  
 

• Korkeussäädettävät  työntökahvat 
• Korkeus säädettävä  niskatuki 
• Sivutuet roiskesuojilla  / käsinojilla  
• Irrotettavat käsinojat  
• Lantiovyö ( istuma-asennon tukemiseksi) 
• Säädettävä lantiovyö 
• Pinnasuojat 
• Erilaiset istuintyynyt 
• Inkosuojat 

       
 
 
Käyttöönotto   
 
Jälleenmyyjäsi  on toimittanut  pyörätuolin  käyttövalmiina. Poista pyörien  kelausvanteista  suojakalvo.  
 
Tekniset tiedot 

• Istuinleveys (C)  cm: 36,5 cm / 39 cm / 41,5 cm / 44 cm / 49 cm / 51,5 cm 
• Istuinsyvyys (A) 35 cm / 37,5 cm / 40 cm / 42,5 cm / 45 cm / 47,5 cm / 50 cm 
• Istuinkorkeus edessä (F) 49 – 60 cm 
• Istuinkorkeus takana (G) 43 – 61 cm 
• Sekänojan korkeus (B) 35 cm / 37,5 cm / 40 cm / 45 cm / 50 cm 
• Selkänojan kulma 90 – 115˚  + 10˚  (kuljetus) 

Runko ja pyörät 
 

• Kallistetut (Camber) pyörät 3˚ / 6˚ / 9˚   
• Vaihtoehdot: 
 

       - Erilaiset pyöräyhdistelmät (vakiona 24” takana ja 5” edessä 5” haarukalla) 
 - 3 Rungon pituudet: tyypit 34, 40 ja 45 
 - Keulakulmat: Abduktie, U, V8 ja V16  
• Pituus (E) 95 cm  
• Leveys (D) = Istuimen leveys (C) + 22 cm  
• Enimmäispaino käyttäjälle = 100 kg (EasyHopper-runko) / 120 kg  
• Omapaino RCH:lla - Istuinjärjestelmä (esimerkki: tyyppi 36,5 - 40 - 40 = 15,5 kg)  
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Turvallisuus  

Kokoaminen ja säätö  
•  Tarkista ennen pyörätuolin käyttöä, että irrotettavat osat (pyörät, käsinojat ja jalkatuet) ovat 

oikein kiinnitetyt. Samoin tarkista kaatumaesteet. 
  

Istu pyörätuolissa  
  
Kiinnitä huomiota: pidä huoli etteivät sormet jää rungon ja pyörien väliin 
tai pyörien pinnojen väliin. 
  
Käyttäjän tai avustajan tulee olla valppaana seuraavissa tapauksissa: 
 

• ettei pyörätuoli kallistu liikaa taaksepäin  
• ettei käyttäjä istu vinosti  istuimessa  
• ettei käyttäjän kädet roiku käsinojien ulkopuolella  
• ettei ole mahdollisuutta useammasta edellä mainitusta  tilanteesta 

 
Pyörätuolin käyttö   
 
Kiinnitä huomiota: rinteessä ajettaessa painopiste muuttuu ja pyörätuoli saattaa helposti kaatua 
taaksepäin. Varmista aina, että kaatumisesteet on säädetty oikein (katso myös rungon varoitustarra).  
 
Kiinnitä huomiota: Mikäli jalat koskettavat punaista kahvaa saattaa selkänojan asento muuttua, käytä siksi 
aina jalkatukia.  
  

• Varo käsiäsi, jos pyörätuolin vasemmalla tai oikealla puolella on rajoitetusti tilaa.  
• Pyörätuolia ei saa koskaan jättää vartioimatta rinteeseen, käytä aina jarrua. 
• Kytke pyörätuolin jarrut ennen siihen istumista tai siitä noustessa. 
• Käytä pyörän jarruja vain paikallaan olevien takapyörien lukitsemiseen. Pyörän jarruja ei saa käyttää 

esimerkiksi rinteissä jarruttamiseen. 
 
Pyörätuolin kuljetus  
 

• WorkHopper soveltuu käyttäjän kuljettamiseen autoissa, joissa on kiinnitys pyörätuolia varten. Muissa 
tapauksissa kasattuna. 
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Ympäristötekijät   
 
Ympäristötekijät, kuten lämpötila ja kosteus, voivat vahingoittaa pyörätuolia. Valmistaja suosittelee WorkHopperin 
käyttöä lämpötilassa -15 °C - +40 °C. 
 
Kiinnittä huomiota: Pitkäaikainen altistaminen auringolle voi aiheuttaa pyörätuolin osien kuumenemisen. Huomio 
tämä!  
    
 
Rinteet ja muut esteet  
 

• Varmista aina, että kaatumisesteet on säädetty oikein (vakiona kaatumaesteen pyörä on 9 cm maanpinnan 
yläpuolella, kun tukipyörä on maassa). 

• Pyörätuolin kaatumisvaara on suurempi rinteessä kuin tasaisella alustalla. 
• Älä koskaan ylitä yli 10 cm korkeita esteitä yksin. Vain kokeneet, riittävän vahvat käyttäjät pystyvät 

ylittämään esteitä jopa 10 cm:iin asti.  
• Jalkakäytävältä laskeutuminen on paras suorittaa takaperin, ettei tuoli kaadu käyttäjän päälle. 
•  Älä koskaan laske pyörätuolilla yksin portaita pitkin. 
• Pyydä aina apua, jos et ole varma, että pääset ylemmälle tasolle yksin. 
• Älä koskaan aja ylös tai alas, jos kaltevuuskulma on yli 5˚.  
• Ylöspäin kelattaessa: taivuta ylävartaloasi eteenpäin ja siirrä selkänojaa eteenpäin. Tämä vähentää taakse 

kaatumisen riskiä.  
• Alamäessä: taivuta ylävartaloasi taaksepäin ja kallista selkänojaa. Tämä 

vähentää  kaatumisen  mahdollisuutta..  
• Älä yritä kääntyä jyrkässä  rinteessä.  Jos pyörätuoli sijoittuu poikittain jyrkkään kaltevuuteen, kaatumisvaara 

on erittäin suuri. 
• Ohjatessasi alaspäin, huolehdi siitä, että pystyt hallitsemaan  laskunopeuden.   
• Jarruta pyörätuolia vain kelausvanteilla, älä pyörän jarruilla, ettet menetä pyörätuolin hallintaa.  
• Älä poista  kaatumisteitä  WorkHopperin aktiivisen  asetuksen  vuoksi.  
• Lisätietoja turvallisesta ajamisesta pyörätuolilla on osoitteessa www.o4.eu,kohdassa “Comfortabel Mobil.”  
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Asetukset ja Säädöt  

 
RCA-Istuin  

Säädä istuimen korkeutta  
 
Aseta ensin etukorkeus 

1. Löysää kuusiokoloruuvit (katso kuva 2) molemmin puolin. Irroita ensin alareunan pultit sekä vasemmalta että 
oikealta.   
  

  
 

2. Irrota sitten istuinta pitävät ylemmät etupultit.  
3. Valitse haluamasi istuinkorkeus  
4. Asenna etupään pultit takaisin liitäntäkoloon.  
5. Irrota sitten takaosan yläpultit, pitäen samalla kiinni istuimesta  
6. Asenna nämä pultit samalle korkeudelle kuin ylemmät pultit edessä   
7. Asenna alemmat pultit eteen ja taakse  
8. Kiristä kaikki 8 pulttia tiukasti.  
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Kuva 5 WorkHopper asetettu korkeimmalle istuinkorkeudelle ja syvimmälle kiila-asennolle   

  

Tasapainottaminen 
 

• Löysää kuusiokoloruuvit (A ja B) molemmin puolin.  
• Liu'uta RCA-istuinjärjestelmää eteenpäin (vakaampi) tai taaksepäin (ketterämpi  ja helpompi  kelata).  
• Kiristä kuusiokoloruuvit  uudelleen. 

  
  Kiinnittää huomiota: liian suuri takapyörän paine pyörän tasapainoa säädettäessä lisää kaatumisvaaraa.  
 
    
Istuimen korkeuden, kulman ja muiden tärkeiden osien säätö  
 
Säädä selkätuen kulma  
 
Selkätuen kulma on säädettävissä ja sitä voidaan säätää käytön aikana. 
        1. Vähennä painoa selkänojaa vasten selkänojan  vapauttamiseksi. Vedä punaista kahvaa istuimen alla. 

• Aseta haluttu selkänojan asento.  
• Irrota ote punaisesta kahvasta. Kuulet napsautuksen, kun noja on paikoillaan. 
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Säädä istuimen kulma 

 
Istuinkulma  on säädettävissä ja sitä voidaan säätää käytönaikana. Istuinkulman säätäminen ylöspäin:  
 
1. Vähennä istuimeen kohdistuvaa painoa. Käytä istuimen vieressä olevaa kahvaa. 
2. Aseta haluttu istuinkulma.  
3. Irrota ote kahvasta. 
 

Vinkkejä:  
Nojaa tämän säädön aikana sivusuojukseen tai käsinojaan, se helpottaa tasapainon pitämistä istuimen 
säädön aikana.  

 
Istuinkulman säätäminen alaspäin:  
  
1. Vedä istuimen sivulla olevaa punaista kahvaa ylöspäin. Lisää painoa istuinta vasten.  
2. Aseta haluttu istuinkulma.  
3. Irrota ote punaisesta kahvasta.  
 
Vinkkejä: 
 
• Kallista tämän säädön aikana hieman enemmän selkänojaa vasten,  mikä antaa lisää vakautta säädön aikana.  
   
 Istuinkulman asennon säätäminen 

  
Workhopperin istuinkulman asentoa voidaan säätää käyttäjän toiveiden mukaan. Pyörätuolin toimittaja voi tehdä 
tämän säädön käyttäjän toiveiden mukaan. Istuinkulma voidaan  säätää aktiivisempaan tai 
passiivisempaan asentoon. Suosittelemme, ettei tätä säätöä tehdä ilman tuolin edustajan ohjeita.  
  

  
Kuva. 7: kaavamainen esitys kiilakulman säätöstä WorkHopper. Alue: Aktiivinen: 0˚ - 23 ˚ Passiivinen: -8 - 15 ˚ 

 
Voidaksesi muuttaa istuma-asentoa aktiivisemmaksi tai passiivisemmaksi on noudatettava seuraavia ohjeita:   
älä tee tätäitse vaan ota yhteyttä edustajaan. 



 

  

13  

  

1. Säädä istuimen kulma korkeimpaan asentoon.  

 
Kuva 8 Kiilan säätö WorkHopper-istuin on asetettu korkeimpaan asentoon 

 
2. Irrotatakapyörät pikalukitusakselista. Jos mahdollista, aseta pyörätuoli taka-akselin kanssa tukeen. 

 
Kuva 9 WorkHopperin takapyörien poistaminen  

 

3. Irrota kuvan 10 osoittama (taka) pultti sekä vasemmalta että oikealta 
puolelta. 
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Kuva 10 WorkHopper-pultin purkaminen kaasujousen asennon muuttamiseksi 

  
  

4. Löysää  kuvan 11 osoittamaa(etu) pulttia , mutta jätä se paikalleen. 

 
  

Kuva 11 WorkHopper-pultin purkaminen kaasujousen asennon muuttamiseksi 
 

5. Käännä akselia, johon kaasujouset ja kaasujousen pää on liitetty, ylöspäin aktiivisemman asennon saamiseksi 
tai alaspäin, WorkHopperin passiivisempaan asentoon saamiseksi.  Akselin molemmissa päissä olevat 4 
reikää osoittavat 4:ää säätöasentoa. 
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Kuva 12 Akselikaasujousen kiinnitys etuasentoon Kuva  13 Akselin kaasujousen kiinnitys taka-asentoon 

  
1. Valitse haluamasi akselin asento (kuvat 12 ja 13).  

 
Huomaa: On tärkeää, ettei kaasujousi uudessa asennossa kosketa WorkHopperin taka-akselia (kuva 14). 

 
6. Asenna ja kiristä vaiheessa 3 irrotetut vasen ja oikea pultti (kuva 10).  

 
8. Kiristä vaiheesta 4 irroitettu (Kuva 11).  
    

  
  

Kuva. 14 kaasujousiliikenne on sijoitettu ja osunut taka-akselia vasten.   
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Säädä jalkatuen pituus 
 
Ennen jalkatuen pituuden säätämistä on säädettävä istuimen kulma ja korkeus.  
 
1. Löysää kuusiokoloruuvi (A) ja mutteri jalkakiinnikkeestä ja irrota pultti 
  

  
       Kuva. 15 löysää ja irrota kuusiokoloruuvi sääripituuden säätöön EasyHopper / OlympicHopper 

  
2. Jos olet valinnut V8-, V16- tai Abduktie-rungon muodon, sinun on löysättävä pultteja, joihin jalkalevy on 
asennettu. 

  
Kuva. 16 Löysää pohjalevyn pultteja. 

 
3. Aseta haluttu jalkatuen pituus.  
Huomaa: ota huomioon vähintään 6 cm: n turvaetäisyys lattiasta. 
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Kuva. 17 säädettävä jalkatuki 

 
4. Kiristä kuusiokoloruuvi uudelleen. 
  
    
Jos olet valinnut SwayHopper-kehysmallin, noudata seuraavia vaiheita:  
 

1. Löysää mustan jalkatuen yläosan takana oleva kuusiokoloruuvi.  
 

 
  

2. Säädä jalkalevy haluttuun korkeuteen (Huomaa. Mikäli jalkatuet ovat liian pitkät voidaan sisäputkea 
lyhentää) 

     
     

Kuva 18/19 Löysää jalkatuen SwayHopper kuusioruuvi 
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Kuva. 20 säädettävää SwayHopper-jalkalevyä 

  

3. Kiristä kuusiokoloruuvit uudelleen .  
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Säädä kaatumaesteet 
 
Kaatumaesteet voidaan säätää ja/ tai vetää sisään vetonupilla.  

1.Vedä nuppia ulos ja pidä siitä  kiinni.  
 

 
 
2. Aseta haluttu korkeus lattiaan (vakiona kääntöpyörä on 9 cm maalipinnan yläpuolella, kun tukipyörät ovat 
maassa) 

 
 
3. Vapauta painike, Huomaa napsautus.  
4. Tarkista, että kaatumiseste on tukevasti paikallaan.    
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Tetralukko (valinnainen) 
 
Tetralukot ovat asennettu pyörän napoihin. Lukitse pyörä kääntämällä  vapautusvipua. 

 
  
Vapauta jarru ennen pyörätuolin takapyörän irrottamista tai asentamista. 
 
Täytä Renkaat 
 
Renkaat  voidaan täyttää pumpulla,  jotka sopivat auton venttiiliin. Tämä vaatii adapteriventtiilin. Renkaat voidaan 
täyttää myös korkeapainepumpulla.  Oikea rengaspaine on ilmoitettu renkaissa (6-10 bar). Pyörätuolin kelaamiseksi 
mukavasti eli parhaalla mahdollisella vierinnällä ja kääntyvyydellä on tärkeää, että renkaissa on oikea paine.  
 
Pyörätuoli kulkee ja liikkuu kankeammin jos rengaspaine on matala. 
 
Neuvoja 
 
Takuun ja turvallisuuden takaamiseksi valmistaja suosittelee, että asetukset suorittaa aina tuolin toimittanut firma.  

Käyttö 

Nouse tuoliin ja poistu siitä itse 
  
Huomaa: Käytä aina jarruja pyörätuoliin noustessa ja siitä poistuessa. 
  
 Poista tarvittaessa käsinojat tai sivutuet päästäksesi sisään / ulos. 
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Esteiden ylittäminen avustajan avulla 
 
1. Paina työntökahvoja alas.  
2. Työnnä pyörätuoli alustalle (este).  
3. Työnnä pyörätuolia edelleen ja nosta takapyörät työntökahvojen avulla ylös.  
 
Jalkakäytävälle mennessä voidaan ajaa suoraan eteenpäin, kun taas alas on parempi mennä takaperin (takapyörät 
ensin) 

Huomaa: Kun lasket rinnettä, huolehdi aina, että nopeus on hallinnassasi.  

Valmistaja suosittelee, että  harjoittelet ensin terapeutin ohjauksessa esteiden ylittämistä itsenäisesti.  Neuvoja ja 
vihjeitä on osoitteessa www.o4.eu, kohdassa “Comfortabel  Mobil”.  

Huomaa: ajaessasi rinteessä tai epätasaisessa maastossa (esimerkiksi  metsäpoluilla), että painopiste muuttuu ja 
pyörätuoli saattaa helposti kaatua .  

Pyörätuoli on varustettu kaatumisesteillä.  Älä koskaan poista niitä ja säädä ne aina käyttötavan mukaan. 
Vähemmän kokeneet käyttäjät voivat säätää pyörätuolia vähemmän aktiiviksi. Tämä tekee pyörätuolin ajamisesta 
painavamman, mutta pyörätuoli  on vakaampi.  

Kokoa pyörätuoli 
 
Irrota Pyörä 
      
Ole varovainen, etteivät sormesi jää irtonaisten osien väliin. Pyörää on suositeltavaa nostaa kelausrenkaista.  
 
Voit irrottaa pyörät. Vapauta takapyörän jarru. Paina akselipainiketta peukalolla ja vedä pyörä ja akseli 
rungosta. Tätä tehdessäsi pidä painiketta koko ajan alhaalla.  
Selkänoja voidaan taivuttaa eteenpäin istuimen päälle. 
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.  
 

  
Voit myös työntää kaatumisesteet sisään (katso sivu 14, Kaatumisesteiden säätäminen).  
    
Jos olet valinnut SwayHopper-runkomallin, voit myös irrottaa jalkatuet. Voit tehdä tämän 
seuraavasti:  
 
1. Työnnä jalkatuen yläosan kahvaa sisään päin 

 
  
  



 

  

23  

  

1. Käännä jalkatuet sisään tai ulos  

 
  

  
2. Poista jalkatuet rungosta nostaen ne ylös. 

 
  

 Kun olet purkanut pyörätuolin,  voit kuljettaa kaikki osat erikseen.  
    
Kuljetus 
WorkHopperin on todettu olevan turvallinen törmäystesteissä ja se täyttää ISO 7176-19 -standardin vaatimukset 
kuljetettaessa esimerkiksi  taksiautoissa, joissa  on hyväksytyt kiinnikkeet, jotta käyttäjä  voi istua 
pyörätuolissa. Valmistaja suosittelee kuitenkin aina käyttäjän siirtämistä kiinteälle istuimelle.  

WorkHopperia voidaan kuljettaa pienessäkin tavaratilassa tai auton istuimella (katso sivu 17). Kaatumaesteet 
voidaan säätää ja / tai työntää sisään kuljetuksen ajaksi. Etupyörät voidaan työntää sisäänpäin, näin  pyörätuoli 
voidaan kätevästi kuljettaa esim. autossa. 

Huomio: Kuljetuksen  yhteydessä kaatumaesteen säätö sisään voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita pyörätuolin 
käyttäjälle, mikäli ne unohdetaan sisään, kun pyörätuoli taas otettaan käyttöön.  
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Huolto 

Puhdistus  
 
Puhdista pyörätuoli säännöllisesti kostealla liinalla, vedellä ja yleispuhdistusaineella. Tarrakiinityksellä varustetut 
selkänoja ja istuintyynyn verhoilu voidaan pestä miedolla pesuaineella max 30° C . 
 
Uudelleenkäyttö (jälleenmyyjän tiedot) 
 
Pyörätuoli soveltuu uusiokäyttöön. Uusiokäytön kannalta on välttämätöntä antaa uudelle käyttäjälle kaikki ohjeet ja 
tekniset tiedot turvallisen käytön varmistamiseksi. Pyörätuoli on puhdistettava ja desinfioitava 
huoltoohjeiden mukaisesti ja valtuutetun edustajamme on testattava ja hyväksyttävä se. 
  
Huomaa: älä koskaan käytä aggressiivista puhdistusainetta tai liuottimia, syövyttäviä aineita, bensiiniä tai 
vastaavia. Ota aina yhteys edustajaamme pyörätuolin desinfioimiseksi. 
 
Huolto (kahden viikon välein) 
 
Voit suorittaa WorkHopperin perushuollon itse.  
Tarkista renkaiden paine. Pehmeillä renkailla on pyörätuolia raskasta käsitellä ja kelata. Tarkista, että kaikki 
kiinnitysosat ja lisävarusteet on kiristetty kunnolla. Kiristä tarvittaessa sopivalla kuusiokoloavaimella.  
 
Varoitus: Ruuvien liian tiukalle kiristäminen saattaa vahingoittaa pyörätuolia 
 
Vuosittainen huolto  
 
Edustaja huolehtii mielellään pyörätuolin vuosihuollosta.  Näin voit olla varma, että pyörätuoli on parhaassa 
mahdollisessa kunnossa. Voit myös ottaa yhteyttä edustajaan varaosien vaihtamiseksi. WorkHopperille ei ole 
saatavana huoltokirjaa. 
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Korjaukset  
 
On epätodennäköistä, että pyörätuolissa esiintyy teknisiä ongelmia. Mikäli näin   
kuitenkin käy,  suosittelemme, että otat  heti  yhteyttä  edustajaan. Edustajamme voi arvioida, pystyykö hän 
korjaamaan pyörätuolin vai onko pyörätuoli palautettava valmistajalle korjattavaksi.   
Huomautus: Huolimaton korjaus voi johtaa loukkaantumiseen ja takuun menetykseen. 
Käytä aina tervettä järkeä ja arvioi pystytkö ratkaisemaan pyörätuolin tekniset ongelmat itse. Jos olet hiukankin 
epävarma, ota heti yhteyttä edustajaamme.  Noudata tätä ohjetta ja edustajamme neuvoja osia asennettaessa ja 
tuolia  ootessasi. Suljet näin pois kaikki pyörätuolin käyttäjälle ja mahdollisille kanssaihmisille aiheutuvat 
vaaratilanteet! 
 
Takuu 
  
WorkHopperilla on takuu 2 vuoden ajaksi. Valmistajan tämän takuun mukainen velvoite 
rajoittuu osien korjaamiseen tai vaihtamiseen.  
 
Takuu ei missään tapauksessa kata vikoja, jotka johtuvat seuraavista  syistä: käyttö- ja huolto-ohjeiden 
noudattamatta jättäminen, muu kuin normaali käyttö, normaali kuluminen, huolimattomuus, ylikuormitus, muiden 
osapuolten onnettomuudet, käytetyt ei-alkuperäiset osat sekä viat, jotka johtuvat ulkoisista syistä.  
 
Vain valmistajan takuu on voimassa oleva, ei  mikään muu kirjallisesti tai suullisesti annettu takuu. 
 
Takuu on voimassa vain EU:n alueella.  
 
Voit tarkastella tai ladata O4-pyörätuolien yleisiä käyttöehtoja verkkosivustoltamme: www.O4.eu  
 
Toimittajasi:  
 
 
 

 

Sysmäläntie 1, 40530 Jyväskylä 
Puh. 010 322 9120 

www.movetta.fi 
movetta@movetta.fi 

 

http://www.movetta.fi/

