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Tämä kuluttajan turvaopas tarjoaa perustietoja sähköpyörätuolien 
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Käyttäjän tulee lukea kaikki 
muut sähköpyörätuolin mukana toimitetut tiedot, mukaan lukien tuotteen 
käyttöohje, ohjainlaitteen käyttöohje, eturipustuksen käyttöohje ja kaikki 
muut toimitetut tiedot ennen sähköpyörätuolin ensimmäistä käyttöä. 

Kuluttajan turvaopas 



Tuotteen turvallisuus 
Alla mainittuja huomiosanoja käytetään sähköpyörätuolissa ja kaikessa sähköpyörätuolin mukana 
toimitetussa dokumentaatiossa tärkeiden turvallisuutta koskevien tietojen tunnistamiseen. On erittäin 
tärkeää, että käyttäjä (ja mahdollinen avustaja) lukee ne ja ymmärtää ne täydellisesti ennen 
sähköpyörätuolin käyttämistä. 

 
HUOMIOSANA MÄÄRITELMÄ 

VAARA Viittaa välittömästi vaaralliseen tilanteeseen, joka voi noudattamatta jätettynä johtaa kuolemaan tai 
vakavaan loukkaantumiseen.   Seurauksena voi olla myös aineellisia vahinkoja. 

VAROITUS Viittaa potentiaalisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi noudattamatta jätettynä johtaa 
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Seurauksena voi olla myös aineellisia vahinkoja. 

HUOMIO Viittaa potentiaalisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi noudattamatta jätettynä johtaa 
kohtalaiseen tai vähäiseen loukkaantumiseen. Tätä huomiosanaa voidaan myös käyttää 
varoittamaan toimenpiteistä, jotka eivät ole turvallisia. Ilman turvavaroitussymbolia tätä sanaa 
käytetään myös ilmaisemaan potentiaalisesti vaarallista tilannetta, joka voi noudattamatta jätettynä 
johtaa aineellisiin vahinkoihin. 

 
 

VAARAN TUNNISTAMINEN: Vaarasta varoittava merkki esitetään kaikkien turvamerkintöjen 
yhteydessä mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta reunus. Sitä käytetään 
varoittamaan mahdollisesti vaarallisesta olosuhteesta/tilanteesta, joka voi johtaa 
henkilövahinkoihin, komponenttivaurioihin tai toimintahäiriöihin. Huomioi kaikki suositellut 
pakolliset ja kielletyt toimet välttääksesi tai estääksesi mahdolliset vaaralliset olosuhteet/tilanteet. 

 
PAKOLLISET TOIMENPITEET: Pakollisesta toimenpiteestä varoittava merkki esitetään kaikkien 
turvamerkintöjen yhteydessä valkoisena symbolina sinisen ympyrän sisällä, jolla on valkoinen reunus. 
Sitä käytetään osoittamaan pakollisia toimenpiteitä, jotka on suoritettava määrätyllä tavalla vaarallisen 
tilanteen välttämiseksi. Huomioi kaikki suositellut pakolliset ja kielletyt toimet välttääksesi tai 
estääksesi mahdolliset vaaralliset olosuhteet/tilanteet. 

 
KIELLETTY! Kielletystä toimenpiteestä varoittava merkki esitetään kaikkien turvamerkintöjen 
yhteydessä mustana symbolina punaisen ympyrän sisällä, jossa on punainen vinoviiva. Sitä käytetään 
osoittamaan kiellettyjä toimenpiteitä, joita ei tule suorittaa milloinkaan eikä missään olosuhteissa. 
Huomioi kaikki suositellut pakolliset ja kielletyt toimet välttääksesi tai estääksesi mahdolliset 
vaaralliset olosuhteet/tilanteet. 

 
KALIFORNIAN LAKIESITYKSEN 65 MUKAINEN VAROITUS! Tämä tuote saattaa sisältää aineita, joiden 
tiedetään Kaliformian osavaltiossa aiheuttavan syöpää ja sikiövaurioita tai muita lisääntymiseen 
liittyviä haittoja. Lisätietoja www.P65Warnings.ca.gov. 
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Tuotteessa olivat turvamerkinnät 
Alla olevia symboleja käytetään sähköpyörätuolissa varoitusten, välttämättömien toimenpiteiden ja 
kiellettyjen toimenpiteiden ilmaisemiseen. On hyvin tärkeätä, että ne luetaan ja ymmärretään 
kokonaisuudessaan. 

 
Viittaa potentiaalisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi noudattamatta jätettynä johtaa 
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Seurauksena voi olla myös aineellisia vahinkoja. 

 
 

Viittaa sähköiskun vaaraan. 
 
 

EMI-RFI - Tämä tuote on läpäissyt testin immuniteettitasolla 20 V/m. 
 
 
 

Viittaa räjähdysalttiiden olosuhteiden mahdollisuuteen. 
 
 

Akut sisältävät syövyttäviä kemikaaleja. 
 
 
 

Viittaa puristuksiin joutumisen vaaraan. 
 
 
 

Älä kytke vapaatoimintoa päälle alaspäin viettävällä alustalla. 
 
 
 

Älä kytke vapaatoimintoa päälle ylöspäin nousevalla alustalla. 
 
 
 

Viittaa kuumaan pintaan. Vältä kosketusta. 
 
 

Viittaa pakolliseen toimenpiteeseen, joka tulee suorittaa määrätyllä tavalla vaarallisen 
tilanteen välttämiseksi. Pakollisten toimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja tai laitevaurioita. 

 
 
 

Lue käyttöohjeessa esitetyt tiedot ja noudata niitä. 
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Viittaa suurimpaan painokapasiteettiin, jota ei saa ylittää. 
 
 
 

Käytä ainoastaan AGM- tai geelikennoakkuja vuotojen tai räjähdysalttiiden olosuhteiden riskin 
välttämiseksi. 

 
 
 

Sisältää suljettuja, vuotamattomia akkuja, jotka täyttävät turvallista kuljetusta koskevat 
säädökset DOT CFR 173.159 (d), IATA-pakkausohjeet 872, IATA-ehto A67. 

 

Akku on testattu, hyväksytty ja täyttää Yhdistyneiden kansakuntien 
kuljetussäädösstandardin UN38.3. Varmista lentoyhtiöltä ennen matkaa. 

 
 
 

        Suojaa lämmönlähteiltä. 

 
Osoittaa liittimen oikean suunnan. 

 
 

 

Akun navat, terminaalit ja akkuihin liittyvät varusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä. Käytä 
suojalaseja ja käsineitä akkuja käsitellessäsi ja pese kädet käsittelyn jälkeen. 

 

 

Tuote tulee hävittää voimassa olevien paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Ota 
yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen tai valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi 
lisätietoja pakkausten, metallirunko-osien, muoviosien, elektroniikan, akkujen, neopreeni-, 
silikoni- ja polyuretaanimateriaalien asianmukaisesta hävittämisestä. 

 
 

Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi 
tietoja tuotteen osien asianmukaisesta kierrätyksestä. 

 
 
 

Osoittaa tuotteen olevan tarkoitettu ainoastaan sisätiloissa käytettäväksi. 
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Pidä alue puhtaana. 
 
 
 

Pidä alue kuivana. 
 
 
 

N = Neutraali (Jarrut pois toiminnasta; laite vapaatoiminnolla) 
 
 
 
 

D = Drive (Jarrut toiminnassa; laite ajotoiminnossa) 
 
 
 

Siirrä pyörätuoli tasaiselle alustalle ja seiso sen toisella puolella vaihtaessasi ajotoiminnolta 
vapaatoiminnolle tai vapaatoiminnolta ajotoiminnolle. 

 
 

Viittaa kiellettyyn toimenpiteeseen, jota ei tule suorittaa milloinkaan eikä missään 
olosuhteissa.  Kielletyn toimenpiteen suorittaminen voi aiheuttaa henkilövahongon ja/tai 
laitevaurion. 

 
 
 

Älä käytä nimelliskapasiteetiltaan (Ah, ampeeritunti) toisistaan poikkeavia akkuja. Älä 
käytä uusia ja vanhoja akkuja sekaisin. Vaihda aina molemmat akut uusiin. 

 
 
 

Älä sekoita AGM- je geelikennoakkuja keskenään. Käytä aina akkuja, jotka samaa tyyppiä ja 
kemialtaan vastaavia. 

 
 
 

Pidä työkalut ja muut metalliesineet erillään akun navoista. Kosketus työkaluihin voi 
aiheuttaa sähköiskun. 

 
 

Älä anna lasten leikkiä sähköpyörätuolin läheisyydessä akkujen ollessa latautumassa. 
 
 
 

Maadoituspiikin irrottaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Asenna tarvittaessa hyväksytty 3-
osainen sovitin oikein pistorasiaan, jossa on 2-osainen liitäntä. 
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Älä liitä jatkojohtoa AC/DC-muuntimeen tai akkulaturiin. 
 
 
 

Älä käytä matkapuhelinta, radiopuhelinta, sylimikroa tai muuta radiolähetintä 
pyörätuolin käytön aikana. 

 
 
 

Älä altista lämmönlähteille, kuten avotulelle tai kipinöille. Älä kuljeta paristoja syttyvien tai 
palonarkojen esineiden kanssa. 

 
 

Älä tee sähköpyörätuoliin muutoksia tai korjauksia. Huollot ja korjaukset edellyttävät 
yhteydenottoa valtuutettuun jälleenmyyjään. 

 
 
 

Vältä altistamista sateelle, lumelle, jäälle, suolalle tai seisovalle vedelle aina kun mahdollista. 
Säilytä puhtaassa ja kuivassa tilassa. 

 
 

EI TÄYTÄ moottoriajoneuvossa käyttäjän istuessa kuljettamisen ISO 7176-19 
-standardeja. 

 
 
 

Älä poista kaatumaestepyöriä. 
 
 

Pidä kädet, vaatteet ja kaikki muut esineet poissa renkaista ajon aikana. Älä anna minkään 
henkilökohtaisten tavaroiden tai esineiden laahata sähköpyörätuolin takana ajon aikana. 
Huomaa, että löysät vaatteet tai muut esineet voivat juuttua vetopyöriin ja/tai takertua 
ajovarusteisiin. 

 
 

Ei ole jarru. 
 
 
 

Pysyttele poissa askelmilta! 
 
 
 

Älä säädä jousitusta. 



VAARAN TUNNISTAMINEN 
Vaarasta varoittava merkki esitetään mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta reunus. Sitä 
käytetään varoittamaan mahdollisesti vaarallisesta olosuhteesta/tilanteesta, joka voi johtaa 
henkilövahinkoihin, komponenttivaurioihin tai toimintahäiriöihin. Huomioi kaikki suositellut pakolliset ja 
kielletyt toimet välttääksesi tai estääksesi mahdolliset vaaralliset olosuhteet/tilanteet. 

8 Sähköpyörätuoleja koskeva kuluttajan turvaopas 

 

 

Yleisluonteisia turvaohjeita 
Sähköpyörätuoli on elämänlaatua kohentava huippuluokan apuväline, joka on suunniteltu lisäämään 
liikkuvuutta. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita, jotta voimme parhaiten vastata sähköpyörätuolin 
käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin. Tulee huomioida, että lopullinen valinta ja ostopäätös käytettävän 
sähköpyörätuolin tyypistä on sähköpyörätuolin käyttäjän vastuulla, joka pystyy tekemään tällaisen 
päätöksen yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen (esim. lääkäri, fysioterapeutti jne.) kanssa. Tämän 
käyttöohjeen sisältö perustuu oletukseen, että liikkumisen apuvälineiden asiantuntija on säätänyt 
sähköpyörätuolin asianmukaisesti käyttäjää varten ja avustanut apuvälineen määrännyttä 
terveydenhuollon ammattilaista ja/tai valtuutettua jälleenmyyjää tuotteen käytön ohjeistuksessa. 

 
VAROITUS! Sähköpyörätuolin käyttäjän on neuvoteltava terveydenhuollon ammattilaisensa (eli 
lääkärin, fysioterapeutin yms.) kanssa, jos hän kokee terveydentilassaan fyysisessä kunnossaan 
muutoksia tai heikkenemistä, mikä voi rajoittaa tai heikentää hänen kykyään käyttää 
sähköpyörätuolia turvallisesti.  

 
Seuraavassa on varotoimia, vinkkejä ja muita turvallisuusnäkökohtia, joiden tarkoituksena on auttaa 
tottumaan sähköpyörätuolin turvalliseeen käyttöön. Vaikka ymmärrämme, että sähköpyörätuolien 
käyttäjät usein kehittyvät taidoiltaan hallita päivittäisiä toimintoja, jotka voivat poiketa tässä oppaassa 
kuvatuista, on ehdottomasti noudatettava kaikkia tämän oppaan turvallisuusohjeita käyttäjän 
turvallisuuden varmistamiseksi. Tämän ja muiden valmistajan toimittamien käyttöohjeiden ja 
sähköpyörätuolissa olevien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin ja/tai 
sähköpyörätuolin vaurioitumiseen ja johtaa tuotteen takuun mitätöitymiseen. 

Pyörätuoliin tehtävät muutokset 
Olemme suunnitelleet ja rakentaneet sähköpyörätuolinne maksimaalisen liikkuvuuden ja hyödyn 
tavoitteella. Valtuutetulta jälleenmyyjältä on saatavissa laaja valikoima lisävarusteita, joiden avulla 
sähköpyörätuoli voidaan räätälöidä paremmin tarpeidenne ja/tai mieltymystenne mukaiseksi. 
Sähköpyörätuoliin ei kuitenkaan saa missään olosuhteissa tehdä muutoksia tai lisätä, poistaa tai 
poistaa käytöstä mitään ominaisuutta, osaa tai toimintoa. 

 
VAROITUS! Älä tee sähköpyörätuoliin mitään muutoksia tavalla, jota jälleenmyyjä ei ole 
valtuuttanut. Älä käytä lisävarusteita, jos niitä ei ole testattu tai hyväksytty sähköpyörätuolillesi. 
Hyväksyttyjen lisävarusteiden asentaminen kuuluu valtuutetun jälleenmyyjän tai valtuutetun 
huoltomekaanikon tehtäväksi. 

 
VAROITUS! Lisävarusteiden lisääminen sähköpyörätuoliin voi muuttaa sähköpyörätuolin 
kokonaispainoa, kokoa ja/tai painopistettä. Nämä muutokset on otettava huomioon 
sähköpyörätuolin ja ympärillä olevan omaisuuden vaurioitumisen välttämiseksi. 

 
Istuinjärjestelmän painopiste oli tehtaalla säädetty asemaan, joka väestörakenteen perusteella vastaa 
useimpien käyttäjien tarpeita. Valtuutetun jälleenmyyjän vastuulla on arvioida istuinjärjestelmä ja tehdä 
tarvittavat säädöt tarpeidenne mukaan tuolin eteenpäin, taaksepäin tai sivulle kaatumisen 
ehkäisemiseksi. 

VAROITUS! Istuinjärjestelmään ei tule tehdä muutoksia ottamatta ensin yhteyttä valtuutettuun 
jälleenmyyjään. Ainoastaan valtuutettu jälleenmyyjä tai koulutettu huoltomekaanikko saa tehdä 
muutoksia istuinjärjestelmään. 

 
VAROITUS! Sähköpyöräuolissa ei tule käyttää istuimia, joita ei ole testattu tai hyväksytty siinä 
käytettäväksi. Hyväksymättömien istuinjärjestelmien käyttäminen voi vaikuttaa sähköpyörätuolin 
painopisteeseen ja johtaa kaatumiseen tai putoamiseen. 

 
Ohjainlaitteet on tehtaalla säädetty vastaamaan useimpien käyttäjien tarpeita. Ohjelma voi vaikuttaa 
nopeuteen, kiihtyvyyten, hidastuvuuteen, dynaamiseen vakauteen ja jarrutukseen. Kaikenlainen 
ohjelmiston säätäminen kuuluu valtuutetun jälleenmyyjän tehtäväksi. 
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VAROITUS! Jos ohjainlaite on ohjelmoitu väärin tai terveydenhuollon ammattilaisen määrittämistä 
turvarajoista poiketen, seurauksena voi olla vaarallinen tilanne. Vain sähköpyörätuolin valmistaja, 
valmistajan valtuutettu edustaja tai koulutettu huoltomekaanikko saa ohjelmoida ohjainlaitteen. 

 
VAROITUS! Tulee varmistaa, että valtuutettu jälleenmyyjä arvioi sähköpyörätuolin ohjainlaitteen 
asetukset kuuden tai kahdentoista kuukauden välein törmäys- tai kaatumisriskin vähentämiseksi. 
Ota välittömästi yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään, jos huomaat muutoksia kyvyssäsi käyttää 
ohjaussauvaa tai hallintalaitetta, pitää ylävartaloa pystyssä tai välttää törmäyksiä. 

 
VAROITUS! Estä ohjainlaitteen johtosarjan vaurioituminen! Estä ohjainlaitteen johtosarjaa 
joutumasta kulkemaan käsinojan pehmusteen ulkopuolella. Sijoita johtosarja käsinojan alle tai 
käsinojan pehmusteen sisäpuolta kohden. Ohjainlaitteen johdot tulee kiinnittää asianmukaisiin 
kohtiin niiden estämiseksi tarttumasta vetopyöriin, joutumasta puristuksiin istuinkehikon väliin, tai 
vaurioitumasta oviaukkojen läpi kuljettaessa. Korjauta vaurioituneet komponentit välittömästi 
jälleenmyyjällä. 

VAROITUS! Tarkista ohjainlaitteen johtosarja säännöllisesti varmistaen, ettei siinä ole kuluneita 
kohtia, viiltoja tai paljaita johtoja, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa savua, tulipalon tai laitevaurioita.  
Mikäli havaitaan vaurio, on laitteen käyttö lopetettava ja otettava yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään 
välitöntä huoltoa varten. Älä yritä korjata sähköongelmia itse. Emme ole vastuussa vahingoista, jotka 
aiheutuvat tämän varoituksen noudattamatta jättämisestä. 

 
Sähköpyörätuoli toimii 24 voltin sähköjärjestelmällä. Sähköpyörätuoliin on määritelty useilla ohjain-, 
istuin- ja virtavaihtoehtoja, jotka toimivat tämän järjestelmän kanssa. Älä muuta sähköjärjestelmää 
millään tavalla, jota sähköpyörätuolin valmistaja ei ole valtuuttanut. 

 
VAROITUS! Älä kytke mitään jälkimarkkinointi- tai apulaitteita sähköpyörätuolin 
sähköjärjestelmään tai käytä sähköpyörätuolin akkuja minkään jälkimarkkinointi- tai apulaitteiden 
virtalähteeksi, ellet käytä virtalähteen valmistajan testaamaa ja hyväksymää sovitinta. Älä katkaise 
tai jatka alkuperäisten laitteiden johtoja, kaapeleita tai johtosarjoja jälkimarkkinointi- tai 
lisälaitteiden lisäämiseksi sähköpyörätuoliin, koska tämä voi vahingoittaa sähköjärjestelmää ja 
akkuja. 

VAROITUS! Älä vedä sähköjohdoista suoraan irrottaaksesi ne tuolista. Tartu aina liittimeen, kun 
irrotat johtosarjan, jotta johdin ei vahingoitu. 

 
VAROITUS! Varmista, että sisäisen tai ulkoisen laturin virtajohdon liittimet ovat puhtaat ja kuivat, 
ennen kuin liität liittimet joko ulkoisen laturin liitäntään tai pistorasiaan. Huolla laturin virtajohto 
säännöllisesti. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköjärjestelmän vaurioituminen, 
tulipalo ja/tai henkilövahinkoja. 

 
VAROITUS! Jos sähköpyörätuoliin tulee virtakatkos, siirry turvalliseen paikkaan ja pyydä 
tarvittaessa apua. Ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään ja ilmoita tapahtumasta. 

Painorajoitukset 
Sähköpyörätuolilla on määrätty suurin painokapasiteetti. Katso tämä rajoitus tuotetietojen taulukosta. 
Muista, että suurin sallittu kantavuus sisältää käyttäjän painon ja kaikki tuoliin kiinnitetyt lisävarusteet. 
Älä ylitä tätä painokapasiteettia. Painokapasiteetin ylittäminen mitätöi takuun. Emme ole vastuussa 
vammoista ja/tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat painorajoitusten noudattamatta jättämisestä. 

VAROITUS! Suosittelemme, että sähköpyörätuolia ei käytetä istuimena voimaharjoittelun aikana 
tai painoharjoittelulaitteena. Tällainen käyttö voi aiheuttaa tarpeetonta jännitystä ja väsymystä 
tuolin osiin ja vaikuttaa myös painopisteeseen, mikä voi johtaa kaatumiseen tai putoamiseen. 
Emme ole vastuussa loukkaantumisista ja/tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat 
sähköpyörätuolin käytöstä painoharjoittelussa tai painoharjoittelulaitteena. 



VAARAN TUNNISTAMINEN 
Vaarasta varoittava merkki esitetään mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta reunus. Sitä 
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VAROITUS! Älä kuljeta matkustajia sähköpyörätuolissa. Matkustajien kuljettaminen 
sähköpyörätuolilla voi muuttaa painopistettä ja johtaa kaatumiseen tai putoamiseen. Emme ole 
vastuussa vammoista ja/tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat matkustajien kuljettamisesta 
sähköpyörätuolissa. 

 
VAROITUS! Älä käytä sähköpyörätuolia muiden ajoneuvojen, kuten ruohonleikkureiden, 
mönkijälaitteiden tai muiden liikkumisvälineiden vetämiseen, siirtämiseen tai hinaamiseen. 
Sähköpyörätuolia ei ole suunniteltu tällaiseen käyttöön, eivätkä tällaisesta käytöstä aiheutuneet 
vauriot tai vammat ole sähköpyörätuolin valmistajan vastuulla. 

 

Kuva 1. Painorajoitus 

Rengaspaineet 
Jos sähköpyörätuoli on varustettu ilmarenkailla, tulee ilmanpaine tarkistaa/tarkistuttaa säännöllisesti. 
Oikeat täyttöpaineet pidentävät renkaiden käyttöikää ja auttavat varmistamaan sähköpyörätuolin 
moitteettoman toiminnan. Säilytä aina ilmarenkaissa ilmoitettu (psi/bar/kPa) suositeltu ilmanpaine. 

 
HUOM: Mikäli sähköpyörätuolin renkaissa on ainoastaan psi-lukema, voidaan bar- tai kPa-arvo 
saada seuraavien muuntokaavojen avulla: bar = psi x 0,06895; kPa = psi x 6,89476. 

 
VAROITUS! On tärkeää, että paineilmarenkaissa ilmoitettu ilmanpaine psi/bar/kPa ylläpidetään 
kaikkina aikoina. Renkaita ei tule ali- eikä ylitäyttää. Alhainen paine voi johtaa hallinnan 
menettämiseen ja ylitäytetyt renkaat voivat räjähtää. Jos paineilmarenkaissa ei aina noudateta 
suositeltua psi/bar/kPa-painealuetta, seurauksena voi olla renkaan ja/tai pyörän vikaantuminen. 

 
VAROITUS! Älä käytä korkeapaineletkua sähköpyörätuolin vetopyörien täyttämiseen. Täytä 
renkaat painemittarilla/säätimellä varustetusta matalapaineisesta ilmanlähteestä. Renkaiden 
täyttäminen korkeasta paineesta tai säätelemättömästä ilmanlähteestä voi ylitäyttää renkaat, mikä 
voi johtaa renkaan halkeamiseen tai henkilövahinkoon. 

Kaltevat pinnat 
Rakennuksissa on yhä useammin luiskia, joilla on määritetty kaltevuusaste ja jotka on suunniteltu helppoa 
ja turvallista kulkua varten. Joissakin luiskissa voi olla kääntökohtia (180 asteen käännökset), jotka 
edellyttävät hyviä kääntymistaitoja sähköpyörätuolilla ajettaessa. 

■ Luiskan/muun kaltevan pinnan alempaa tasoa lähestyttäessä on noudatettava suurta varovaisuutta. 
■ Aja sähköpyörätuolin etupyörillä leveästi tiukkojen kulmien ympäri. Tällöin sähköpyörätuolin 

takapyörät seuraavat leveää kaarta, eivät leikkaa kulmaa lyhyeksi, eivätkä törmää kaiteen kulmiin 
tai jää jumiin. 

■ Luiskaa alaspäin ajettaessa tulee sähköpyörätuolin nopeudensäätö pitää hitaimmalla 
nopeusasetuksella, jotta laskeutuminen olisi turvallista. 

■ Vältä äkillisiä pysähdyksiä ja liikkeellelähtöjä. 
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Kaltevaa pintaa noustaessa tulee sähköpyörätuoli pyrkiä pitämään liikkeellä. Jos joudut pysähtymään, 
aloita uudelleen hitaasti ja kiihdytä nopeutta sitten varovasti. Alaspäin ajettaessa sähköpyörätuoli 
säädetään hitaimmalle nopeudelle ja ajetaan vain suoraan eteenpäin. Jos sähköpyörätuoli alkaa liikkua 
alas rinteessä odotettua/haluttua nopeammin, sen tulee antaa pysähtyä kokonaan vapauttamalla 
joystick ja työntämällä sitä sitten hieman eteenpäin turvallisen laskeutumisen varmistamiseksi. 

 
VAROITUS! Sähköpyörätuolia ei saa milloinkaan kytkeä vapaatoiminnolle kaltevilla alustoilla, 
etenkään pyörätuolissa istuttaessa tai sen vieressä seistäessä. 

 
VAROITUS! Kaltevaa pintaa noustaessa ei tule ajaa mutkitellen eikä viistosti. Aja sähköpyörätuolia 
suoraan ylös kaltevaa pintaa. Tämä vähentää suuresti kaatumisen tai putoamisen mahdollisuutta. 
Kaltevalla pinnalla ajettaessa tulee aina noudattaa suurta varovaisuutta. 

 
VAROITUS! Vältä ajamista mahdollisesti vaarallisilla kaltevalla pinnoilla, kuten alueilla, jotka ovat 
lumen, jään, leikatun ruohon tai märkien lehtien peitossa. 

 
VAROITUS! Kaltevaa pintaa tai luiskaa ei saa milloinkaan ajaa peruuttamalla, sillä seurauksena 
voi olla pyörätuolin kaatuminen. Kaltevalla pinnalla ajettaessa tulee aina noudattaa äärimmäistä 
varovaisuutta. 

 
VAROITUS! Mikäli sähköpyörätuoli on varustettu kallistettavalla selkänojalla, ei kaltevia pintoja 
tule yrittää ylittää selkänojan ollessa kallistettuna. Sama koskee esteiden ylittämistä, mikä myös 
edellyttää avustajan käyttämistä pyörätuolin tukemiseen. Näiden varotoimenpiteiden 
noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköpyörätuolin kaatumiseen. 

 
VAROITUS! Mikäli sähköpyörätuoli on varustettu sähkötoimisesti säädettävillä jalkatuilla, ei sillä 
tule ajaa alas luiskaa jalkatukien ollessa nostettuina suoraan eteenpäin. Noston tulee olla 
korkeintaan 5 cm. 

 
VAROITUS! Peruuttaminen kaltevilla pinnoilla voi vaikuttaa haitallisesti sähköpyörätuolin 
vakauteen. Vaikka sähköpyörätuoli on kaikkien taaksepäin suuntautuvien staattisten ja 
dynaamisten vakaustestausten (ISO) mukainen, suosittelemme vahvasti, että kaltevat pinnat 
ylitetään eteenpäin ajaen kaatumisen tai putoamisen mahdollisuuden vähentämiseksi. 
Pyörätuolien kuljetukseen soveltuvien ajoneuvojen tapauksessa ajoneuvoon asennetun luiskan 
sopivuus on määritettävä ennen sähköpyörätuolin käyttämistä tällaisessa ajoneuvossa. 

 
Liikuntarajoitteisten käyttöön tarkoitetut luiskat eivät ole valtion sääntelyn alaisia kaikissa maissa, joten 
niillä ei välttämättä ole samaa vakiokaltevuutta. Muut kaltevuudet voivat olla luontaisia tai keinotekoisia, 
eikä niitä ole suunniteltu erityisesti sähköpyörätuoleille. Käyttäjän paino, ajonopeus, kaltevuuskulma ja 
sähköpyörätuolin kokoonpano, istuinjärjestelmän rakenne mukaan lukien, vaikuttavat sähköpyörätuolin 
suorituskykyyn nousevilla alustoilla. Siksi suosittelemme, että suurin kaltevuusaste, jota yritetään ajaa 
turvallisesti sähköpyörätuolilla, ei ylitä tuotteen teknisissä tiedoissa mainittua suurinta sallittua 
kaltevuutta. Katso alla olevasta taulukosta standardin mukaiset kaltevuusohjeet, jotka ovat voimassa 
mainitulla alueilla. Katso kuvio 2. 

 
Maantieteellinen sijainti Turvallinen kaltevuus 
USA (Yhdysvaltojen vammaislaki [ADA]) ADA edellyttää 5° (8,7 %) 
Eurooppa (CE-merkintä) Luokka A 3° (5,2 %) 
Eurooppa (CE-merkintä) Luokka B 6° (10,5 %) 
Eurooppa (CE-merkintä) Luokka C 10° (17,6 %) 
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Kuva 2. suurin sallittu kallistuskulma (nousu ja lasku) 

 
VAROITUS! Sähköpyörätuolinne on testattu tiettyjen ANSI-RESNA- ja ISO-standardien mukaisesti. 
Tuotteen teknisissä tiedoissa ilmoitettuja suorituskykyspesifikaatioita ei tule ylittää. 

 
VAROITUS! Kaikki yritykset nousta tai laskeutua tuotetiedoissa jyrkempää kaltevaa pintaa voivat 
johtaa sähköpyörätuolin epävakaaseen asentoon ja aiheuttaa sen kaatumisen. 

Vapaatoiminto 
Sähköpyörätuolimme on varustettu käsikäyttöisellä vapaakytkinvipujärjestelmällä, jonka avulla 
koulutettu avustaja voi hallita pyörätuolia manuaalisesti. Kun sähköpyörätuoli on vapaatoiminnolla, 
jarrujärjestelmä kytkeytyy pois päältä. Sähköpyörätuoli on aina palautettava ajotilaan jarrujen 
kytkemiseksi päälle ennen sähköpyörätuolin käyttäjän jättämistä ilman valvontaa tai sähköpyörätuolin 
hallinnan siirtämistä takaisin käyttäjälle. 

 
VAROITUS! Sähköpyörätuolia ei tule kytkeä vapaatoiminnolle kaltevalla pinnoilla. Tämä voi 
aiheuttaa tuolin hallitsemattoman ajautumisen tai kaatumisen. 

VAROITUS! Sähköpyörätuolia ei tule käyttää vapaatoiminnolla ilman avustajan läsnäoloa. 
 

VAROITUS! Käyttäjän ei sähköpyörätuolissa istuessaan tule itse yrittää kytkeä pyörätuolia 
vapaatoiminnolle. Tarvittaessa on pyydettävä apua avustajalta. Avustajien tulee seistä 
sähköpyörätuolin vierellä vapaatoimintoa päälle/pois kytkiessään. 

 
VAROITUS! Sähköpyörätuolia ei tule kytkeä vapaatoiminnolle virran ollessa kytkettynä 
ohjainlaitteeseen. Ohjainlaitteen virta on aina sammutettava ennen vapaatoiminnon kytkemistä 
päälle/pois. 

 

Kuva 3. Vapaatoiminto 
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Jarrutusta koskevia tietoja 
Sähköpyörätuolit on varustettu kahdella tehokkaalla jarrujärjestelmällä - regeneratiivisella jarrulla 
(hyötyjarru) ja pysäköintiin käytettävällä levyjarrulla. Regeneratiivinen jarrutus hyödyntää sähköä 
sähköpyörätuolin nopeaan hidastamiseen ja pysähtymiseen. Levyjarru kytkeytyy päälle mekaanisesti 
sen jälkeen, kun regeneratiivinen jarrutus on hidastanut tuolin lähes pysähdyksiin tai kun järjestelmästä 
on katkaistu virta jostain syystä. 

 
Ellei varusteena ole erikoislaitetta, sähköpyörätuolin nopeutta ohjataan ohjaussauvalla (joystick). Kun 
joystickiä siirretään keskiasennosta (neutraali), jarrujärjestelmään lähetetään sähköinen signaali. 
Signaali kytkee sähkömagneettiset jarrut pois päältä, jolloin pyörätuoli voi liikkua. Mitä enemmän 
ohjaussauvaa painetaan, sitä nopeammin pyörätuolin nopeus kiihtyy ennalta asetettuun 
maksiminopeuteen. Kun ohjaussauva vapautetaan takaisin keskiasentoon (neutraali), sähköinen 
signaali kääntyy ja sähkömagneettiset jarrut kytkeytyvät päälle, jolloin sähköpyörätuoli hidastuu ja 
lopulta pysähtyy. 

 
HUOM: Mikäli joystick vapautetaan keskiasentoon (neutraali) kaltevalla pinnalla ajettaessa, 
sähköpyörätuoli saattaa “rullautua taaksepäin” noin 30 cm:n verran ennen kuin jarru kytkeytyy 
päälle. Tämä johtuu hetkellisestä viiveestä jarruihin johtavan sähköisen signaalin kääntyessä. 
Mikäli joystick vapautetaan keskiasentoon (neutraali) kaltevalla pinnalla peruutettaessa, 
sähköpyörätuoli saattaa “rullautua taaksepäin” noin 1 metrin verran ennen kuin jarru kytkeytyy 
päälle. 

 
Kääntyminen 
Vaikka sähköpyöräuolissa on tukipyörät edessä ja takana ja/tai kaatumaestepyörät, liian suuret 
kaarrosnopeudet voivat silti aiheuttaa kaatumisvaaran. Kaatumisvaaraan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 
seuraavat: kaarron nopeus, ohjauskulma (kuinka jyrkästi käännyt), epätasaiset tienpinnat, kaltevat 
tienpinnat, ajo heikon pitokyvyn alueelta korkean pitokyvyn alueelle (kuten siirtyminen nurmettuneelta 
alueelta päällystetylle alueelle - erityisesti suurella nopeudella käännyttäessä) ja äkilliset 
suunnanmuutokset. Suuria kaarrenopeuksia ei suositella. Jos kääntyessä tuntuu syntyvän 
kaatumisvaara, vähennä nopeutta ja ohjauskulmaa (eli pienennä käännöksen tiukkuutta) estääksesi 
tuolin kaatumisen. 

 
VAROITUS! Tiukasti kaarrettaessa tulee alentaa nopeutta ja säilyttää painopiste vakaana. Vältä 
painon siirtämistä kaarron vastakkaiseen suuntaan, sillä se voi aiheuttaa vedon häviämisen ja 
tuolin kaatumisen. 

 
HUOM: Huomaa, että jos tunnet olosi epämukavaksi kaarreajossa tai et pysty laskemaan 
sähköpyörätuolin nopeutta sopivaksi, käytettävissä on useita ohjelmoinnin säätöjä 
ajonopeuden, kiihtyvyyden, herkkyyden ja kääntymisnopeuden osalta. Ota yhteyttä 
valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja. 

 
Yleiset kadut ja tiet 
Sähköpyörätuoli on pitkälle kehitetty moottoriajoneuvo. Kuten minkä tahansa ajoneuvotyypin kohdalla, 
käyttäjän vastuulla on edistää omaa turvallisuuttaan noudattamalla sovellettavia valtion ja paikallisia 
liikennelakeja sekä lakeja, jotka on laadittu erityisesti henkilökohtaisten liikkumisvälineiden käyttöä 
varten. Lisäksi sähköpyörätuolien käyttäjien tulee olla kohteliaita muita jalankulkijoita kohtaan ja 
noudattaa perussääntöjä matkustaessaan riskialttiilla alueilla, kuten vilkkaissa risteyksissä, 
jalkakäytävillä ja pysäköintialueilla. 
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■ Vältä sähköpyörätuolin käyttämistä julkisilla kaduilla ja teillä, jotka on tarkoitettu autoliikenteelle, 
kuten henkilö-, kuorma- ja linja-autoille. Sähköpyörätuoli on tarkoitettu ulkokäyttöön pyöräteillä ja 
muilla vastaavilla teillä, joilla käytetään alhaisia nopeuksia. Katso lisätietoja alueesi 
henkilökohtaisten ajoneuvojen käytännesäännöistä. 

■ Noudata kaikkia jalankulkijoille tarkoitettuja liikennemerkkejä. 
■ Varmista näkyvyytesi muulle liikenteelle käyttämällä turvavarusteita kuten heijastimia, valoja ja 

varoituslippuja. 
■ Alenna nopeutta ja anna äänimerkki ennen jalankulkijoiden ohittamista jalkakäytävillä. 
■ Aja tien reunalla tai mahdollisimman lähellä reunakiveystä, jos sopivaa jalkakäytävää ei ole. 
■ Pysähdy ja havainnoi lähestyvää liikennettä ennen tien tai risteyksen ylittämistä. 
■ Varo pysäköintipaikalle tulevia ja poistuvia ajoneuvoja pysäköintialueiden läpi ajaessasi. 

VAROITUS! Useimmissa osavaltioissa laki ei salli sähköpyörätuolien käyttämistä yleisillä teillä. 
Varo moottoriajoneuvojen aiheuttamaa vaaraa teillä tai pysäköintialueilla vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi. 

 
VAROITUS! Älä käytä sähköpyörätuolia yleisillä kaduilla ja teillä, jotka on tarkoitettu autoille, 
kuorma -autoille ja muille suurille ajoneuvoille. Huomaa, että liikenteen voi olla vaikea nähdä 
sähköpyörätuolissa istuvaa henkilöä. Noudata kaikkia paikallisia jalankulkijoiden liikennesääntöjä. 
Odota, kunnes reitti on vapaa liikenteestä, ja jatka sitten erittäin varovaisesti. Suosittelemme 
vahvasti turvalaitteiden, kuten heijastimien/heijastavien vaatteiden, valojen ja turvalippujen 
käyttämistä. Lisätietoja tällaisten turvavarusteiden saatavuudesta saat jälleenmyyjältäsi. 

VAROITUS! Noudata äärimmäistä varovaisuutta käyttäessäsi sähköpyörätuolia kävelyreiteillä, 
jalkakäytävillä, ratsastusteillä, jalankulkualueilla ja teillä. Noudata kaikkia paikallisia 
jalankulkijoille trakoitettuja liikennesääntöjä. 

Kiinteät esteet (askelmat, reunakiveykset yms.) 
Noudata äärimmäistä varovaisuutta ajaessasi koholla olevien pintojen, suojaamattomien 
kallionkielekkeiden ja/tai pudotusten (reunakiveykset, terassit, portaat jne.). Sähköpyörätuolin 
teknisissä tiedoissa on lisätietoja tuolin esteenylityskyvystä. 

Reunakiveyksen tai kiinteän esteen ylittäminen: 
1. Lähesty reunakiveystä tai estettä hitaasti ja varmistaen, että sähköpyörätuoli on kohtisuorassa 

esteeseen nähden. Katso kuva 4. 
2. Kohota lähestymisnopeutta juuri ennen kuin etupyörät (tai mahdollinen kiipijämekanismi) koskettaa 

estettä. 
3. Alenna nopeutta vasta kun takapyörät ovat nousseet esteen päälle. 

Laskeutuminen reunakiveykseltä tai kiinteän esteen päältä: 
1. Lähesty reunakiveystä tai esteen reunaa hitaasti ja varmistaen, että sähköpyörätuoli on 

kohtisuorassa esteeseen nähden. Katso kuva 4. 
2. Alenna nopeutta juuri ennen kuin etupyörät (tai mahdollinen kiipijämekanismi) koskettaa estettä. 
3. Lisää nopeutta vasta kun takapyörät ovat laskeutuneet esteen päältä ja olet jälleen tasaisella 

pinnalla. 
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VAROITUS! Vaikka sähköpyörätuolisi saattaa kyetä ylittämään suurempiakin esteitä, 
suosittelemme, ettet yritä ylittää reunusta, jonka korkeus on yli 5 cm. Ylittäminen voi aiheuttaa 
vakauden menettämisen. 

 
VAROITUS! Älä yritä liian korkean esteen ylittämistä tai siltä laskeutumista ilman avustajaa. 

 
VAROITUS! Sähköpyörätuolia ei tule peruuttaa askelmalta, reunakiveykseltä tai muun esteen 
päältä. Seurauksena voi olla sähköpyörätuolin kaatuminen. 

 
VAROITUS! Mikäli sähköpyörätuoli on varustettu reunakiveyksen kiipijämekanismilla, ei 
kuitenkaan tule yrittää nousta yli 10 cm:n korkuista estettä. Reunakiveystä ei pidä lähestyä 
viistosti, vaan suoraan edestä. 

 

Kuva 4. Oikea tapa lähestyä reunakiveystä Kuva 5. Väärä lähestymistapa 

Ajoalustat ulkosalla 
Sähköpyörätuoli on suunniteltu tarjoamaan optimaalisen vakauden normaaleissa ajo-olosuhteissa - 
kuivilla, tasaisilla pinnoilla, jotka koostuvat betonista, öljysorasta tai asfaltista. On kuitenkin selvää, että 
ajoittain kohdataan muunlaisia pintatyyppejä. Tästä syystä sähköpyörätuoli on suunniteltu toimimaan 
erinomaisesti tiiviillä maalla, ruoholla ja soralla. Voit käyttää sähköpyörätuolia turvallisesti nurmikolla ja 
puistoalueilla. 

 

VAROITUS! Vältä ajamista epätasaisella alustalla ja tai pehmeillä pinnoilla. 

VAROITUS! Vältä pitkää ruohoa, joka voisi takertua liikkuviin osiin. 

VAROITUS! Vältä löysää soraa ja hiekkaa. 

VAROITUS! Älä käytä sähköpyörätuolia rautatiekiskoilla tai niiden 
läheisyydessä/tasoristeyksissä. 
 
 VAROITUS! Älä käytä sähköpyörätuolia makeassa vedessä tai suolavedessä. 

VAROITUS! Älä käytä sähköpyörätuolia virtaavan veden, järven tai meren 

äärellä. VAROITUS! Mikäli olet epävarma ajoalustasta, vältä tätä alustaa. 

REUNAKIVEYS 

REUNAKIVEYS 
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HUOM: Jos sähköpyörätuolin käyttäytyminen tietyllä ajopinnalla tuntuu milloin tahansa 
epämukavalta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä saattaa pystyä 
säätämään ohjainlaitteen ohjelmiston suorituskykyparametrejä ajamisen tekemiseksi 
miellyttävämmäksi. 

 
VAROITUS! Ohjainlaitteen ohjelmointi kuuluu yksinomaan sähköpyörätuolin valmistajan, 
valtuutetun edustajan tai koulutetun huoltomekaanikon tehtäväksi. 

 
Varotoimenpiteet epäsuotuisten sääolosuhteiden varalta 
Vaikka sähköpyörätuoli on läpäissyt tarvittavat testausvaatimukset, on altistumista huonolle säälle aina 
mahdollisuuksien mukana vältettävä. Jos jäät yllättäen sateeseen, lumisateeseen, kovaan pakkaseen 
tai kuumuuteen sähköpyörätuolia käyttäessäsi, jatka suojaiseen paikkaan mahdollisimman pian. 
Kuivaa sähköpyörätuoli huolellisesti ennen sen säilyttämistä, lataamista tai käyttöä.. 

 

VAROITUS! Käyttö sateella, lumessa, suolaisissa, sumuisissa oloissa ja jäisillä/liukkailla pinnoilla 
voi vaikuttaa haitallisesti sähköjärjestelmään ja vahingoittaa verhoilua tai aiheuttaa 
sähköpyörätuolin rungon ennenaikaisen ruostumisen. Säilytä ja sähköpyörätuoli kuivana ja 
puhtaana. 

 
VAROITUS! Pitkäaikainen altistuminen kuumille tai kylmille olosuhteille voi vaikuttaa 
sähköpyörätuolin verhoiltujen ja paljaana olevien osien lämpötilaan ja mahdollisesti johtaa ihon 
ärsyyntymiseen. Ole varovainen käyttäessäsi sähköpyörätuolia erittäin kuumissa tai kylmissä 
olosuhteissa tai sähköpyörätuolin altistuessa suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa. 

 
Nesteiden tunkeutuminen 

VAROITUS! Vaikka sähköpyörätuoli on läpäissyt tarvittavat testausvaatimukset nesteiden 
sisäänpääsylle, on sähköliitännät pidettävä poissa kosteuden lähteistä, suora altistuminen vedelle 
tai kehonnesteille ja inkontinenssi mukaan lukien. Tarkista sähkökomponentit usein korroosion 
merkkien varalta ja vaihda tarvittaessa uusiin. 

 
VAROITUS! Älä milloinkaan vie sähköpyörätuolia suihkuun, kylpyammeeseen, uima-altaaseen tai 
saunaan. Älä käytä sähköpyörätuolia makeassa tai suolaisessa vedessä, kuten järvissä, puroissa 
tai meressä. 

Potyaat ja liukuportaat 
Sähköpyörätuoleja ei ole suunniteltu portaiden nousemiseen ja laskeutumiseen eikä liukuportaissa 
käytettäväksi. Kätä aina hissiä. 

VAROITUS! Sähköpyörätuolia ei saa milloinkaan käyttää portaissa tai liukuportaissa. 
 

VAROITUS! Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun on tarpeen siirtää tyhjää sähköpyörätuolia 
portaita ylös tai alas. Suosittelemme, että kaksi avustajaa suorittaa tämän tehtävän ja että istuin, 
akut ja kaikki lisävarusteet poistetaan ennen siirtoa. Käytä oikeita nostotekniikoita ja käytä vain 
kiinteitä, irrotettavia runko-osia tuolin nostamiseen. 

 

Hissit 
Nykyhisseissä on oven reunan turvamekanismi, joka kosketettaessa avaa hissin oven (ovet) uudelleen. 
■ Jos olet hissin oviaukossa, kun ovet alkavat sulkeutua, paina kumista oven reunaa tai anna 

kumisen oven reunan koskettaa sähköpyörä, ja ovi avautuu uudelleen. 
■ Varo lompakoiden, pakettien tai sähköpyörätuolin lisävarusteiden juuttumista hissinoviin. 
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Ovet 
■ Tarkista, avautuuko ovi sisään- vai ulospäin. 
■ Aja sähköpyörätuolia varovasti ja hitaasti eteenpäin oven työntämiseksi auki, tai peruuta varovasti 

ja hitaasti oven vetämiseksi auki. 

Nostimet/nostolaitteet 
Jos sähköpyörätuolia kuljetetaan matkan aikana, saatetaan joutua käyttämään ajoneuvoon asennettua 
nostojärjestelmää tai -laitetta kuljetuksen helpottamiseksi. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti 
nostolaitteen valmistajan ohjeisiin, teknisiin ja turvallisuustietoihin ennen nostimen käyttöä. 

 
VAROITUS! Kaikki nostojärjestelmät eivät sovellu käytettäväksi pyörätuolien kanssa käyttäjän 
istuessa tuolissa. Suosittelemme, että käyttäjän poistuu sähköpyörätuolista, kun sitä käytetään 
minkä tahansa tyyppisen nostolaitteen kanssa, paitsi tilanteissa, joissa: 
■ kyseinen tuote on valmistajan hyväksymä käytettäväksi käyttäjän istuessa pyörätuolissa. 
■ käyttäjä voi jäädä pyörätuoliin valmistajan varoituksia, ohjeita, spesifikaatioita ja turvaohjeita 

tiukasti noudattaen. 
 

VAROITUS! Ohjainlaitteen virta tulee aina sammuttaa nostolaitteella siirrettäessä. Muussa 
tapauksessa joystickiä voidaan vahingossa koskettaa, mikä voi johtaa tahattomiin liikkeisiin ja 
henkilö- tai aineellisiin vahinkoihin. 

 
VAROITUS! Sähköpyörätuolin on aina oltava ajotoiminnolla nostolaitteella siirrettäessä. Jos 
sähköpyörätuoli on vapaatoiminnolla, voi seurauksena olla tahaton liikkuminen ja henkilö- tai 
aineellisiin vahinkoja. 

Kuljettaminen moottoriajoneuvossa ilman käyttäjää 
Suosittelemme, ettei käyttäjä jää istumaan sähköpyörätuoliin moottoriajoneuvolla matkustettaessa. 
Sähköpyörätuoli tulee säilyttää auton, kuorma-auton tai pakettiauton tavaratilassa akut irrotettuna ja/tai 
kunnolla kiinnitettynä. Lisäksi kaikki irrotettavat sähköpyörätuolin osat, mukaan lukien käsinojat, istuin, 
eturipustukset, ohjainlaite ja suojukset, on poistettava ja/tai kiinnitettävä kunnolla moottoriajoneuvossa 
tapahtuvan kuljetuksen aikana. Jos sähköpyörätuoli on varustettu valmistajan asentamalla 
kuljetuskiinnitysjärjestelmällä, katso lisätietoja sähköpyörätuolien kuljettamisesta moottoriajoneuvossa 
kappaleesta "Kuljettaminen moottoriajoneuvossa käyttäjän istuessa pyörätuolissa" ja sähköpyörätuolin 
mukana toimitetusta turvaohjeesta. 

VAROITUS! Sähköpyörätuolin käyttäjän tulee siirtyä moottoriajoneuvon istuimelle ja käyttää 
ajoneuvoon asennettua turvajärjestelmää aina sen ollessa mahdollista. Sähköpyörätuolin käyttäjän 
ei tule koskaan istua sähköpyörätuolissa sen ollessa liikkuvassa ajoneuvossa, ellei se ole 
varustettu ja kiinnitetty asianmukaisesti valmistajan asentamalla kuljetusvarmistusjärjestelmällä. 

 
VAROITUS! Varmista aina, että sähköpyörätuoli ja sen akut on kunnolla kiinnitetty kuljetuksen 
ajaksi. Akut on kiinnitettävä pystyasentoon ja suojatulpat asennettava akun napoihin. Akkuja ei 
saa kuljettaa syttyvien tai palavien aineiden kanssa. 

 
VAROITUS! Kaikki irrotettavat lisävarusteet, mukaan lukien vaatesuojukset, lääkinnälliset ja muut 
laitteet, on kiinnitettävä sähköpyörätuoliin tai ajoneuvoon matkan ajaksi, jotta vältytään 
loukkaantumiselta mahdollisessa törmäyksessä. 
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Kuljettaminen moottoriajoneuvossa käyttäjän istuessa pyörätuolissa 
Sähköpyörätuolin käyttäjän tulee siirtyä moottoriajoneuvon istuimelle ja käyttää ajoneuvoon asennettua 
turvajärjestelmää aina sen ollessa mahdollista. Sähköpyörätuoli tulee sitten kuljettaa ajoneuvossa 
kiinnitettynä. 

 
Jos käyttäjän harkinnan mukaan katsotaan tarpeelliseksi kiinnittää sähköpyörätuoli ajoneuvoon, 
ajoneuvossa on oltava pyörätuolin kiinnitys- ja matkustajien turvajärjestelmä (WTORS), joka on 
asennettu järjestelmän valmistajan ohjeiden mukaisesti, ja on ANSI/RESNA WC/Osa 4, kappale 
18/ISO 10542 -standardien mukainen, ja sähköpyörätuolissa on oltava ANSI/RESNA WC/osa 4, 
kappaleen 19/ISO 7176-19 -standardien mukainen kuljetuskiinnitysjärjestelmä. On välttämätöntä 
käyttää täydellistä WTORS-järjestelmää sähköpyörätuolin kiinnittämiseksi ajoneuvoon ja 
asianmukaisesti suunnitellun ja testatun turvajärjestelmän tarjoamiseksi sähköpyörätuolin käyttäjälle. 
Turvajärjestelmää, jossa on sekä lantio- että ylävartalovyöt, on käytettävä sähköpyörätuolin käyttäjän 
suojaamiseksi ja törmäyksen tai äkillisen jarrutuksen aihettaman loukkaantumisen todennäköisyyden 
pienentämiseksi. 

 
 

VAROITUS! Vain seuraavalla symbolilla varustetut sähköpyörätuolit on hyväksytty käytettäväksi 
käyttäjän istuessa pyörätuoissa: 

 

 
VAROITUS! Sähköpyörätuolin kiinnityspisteisiin tai rungon rakenteisiin ei saa tehdä mitään 
muutoksia tai vaihtoja ilman valtuutetun jälleenmyyjän etukäteen antamaa lupaa. 

 
VAROITUS! Pyörätuolin osat, kuten käsinojat ja pyörät eivät saa estää turvavöiden kulkemista 
kehon päällä. 

 
VAROITUS! Kiinnitysvöiden tulee olla täysin kosketuksissa olkapäihin ja rintakehään ja 
lantiovöiden on oltava alhaalla lantion ja reisien yhtymäkohdan tasalla. 

 
VAROITUS! Kiinnitysvöiden solki ei saa olla sähköpyörätuolin osien läheisyydessä, jotka voisivat 
ajoneuvon onnettomuus- tai törmäystilanteessa joutua kosketuksiin soljen avauspainikkeen 
kanssa. 

 
VAROITUS! Valmistajan edustajan on tarkastettava sähköpyörätuoli ennen sen käyttämistä 
uudelleen, kun pyörätuoli on ollut osallisena ajoneuvotörmäykseen. 
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Istuin 
Tarjoamme laajan valikoiman istuinjärjestelmiä vastaamaan yksittäisen käyttäjän tarpeita. Tulee 
huomioida, että käytettävän istuinjärjestelmän tyypin lopullinen valinta on sähköpyörätuolin käyttäjällä, 
joka pystyy tekemään tällaisen päätöksen, ja hänen terveydenhuollon ammattilaisellaan (lääkäri, 
fysioterapeutti jne.) 

 
VAROITUS! Mikäli istuinjärjestelmän ja sähköpyörätuolin alustan painokapasiteetit poikkeavat 
toisistaan, tulee aina noudattaa alempaa painolukemaa. 

 
VAROITUS! Jos istuinjärjestelmän kiinnitysosat löystyvät, ilmoita ongelmasta valtuutetulle 
jälleenmyyjälle välittömästi. Tarkista toimilaitteet löysien, kuluneiden tai vaurioituneiden osien 
varalta ja vaihda vaurioituneet johdot välittömästi. 

 
VAROITUS! Jos sähköpyörätuoli on varustettu sähkötoimisella istuimella, tarkista sen välittömästä 
läheisyydestä, ettei mitään jää jumiin mekanismiin, ennen kuin käytät istuinkallistus-, 
selkänojakallistus- tai nostotoimintoa. Tarkista aina, että lapset ja lemmikit ovat poissa 
istuinjärjestelmän liikkuvista osista. Älä käytä kallistustoimintoa kiinteän esineen, kuten pöydän tai 
tason alla. Älä säilytä istuimen alla esineitä, jotka voivat häiritä mekanismin toimintaa. Pidä alue 
vapaana ennen liikettä ja sen aikana. 

VAROITUS! Älä ylitä istuinjärjestelmän käyttöohjeessa mainittuja 
istuinkallistus/selkänojakallistuskulmia. Älä kallista selkänojaa istuimen ollessa kallistettuna ajon 
aikana tai nousevalla tai laskevalla alustalla ajettaessa. Tämä voi aiheuttaa sähköpyörätuolin 
kaatumisen taaksepäin ja johtaa edelleen henkilövahinkoihin ja tuotteen vaurioitumiseen. 

 
VAROITUS! Älä poista sähköpyörätuolin mukana toimitettua istuintyynyä. Älä aseta lisätyynyjä tai 
pehmusteita istuintyynyn päälle. Tämä voi aiheuttaa epävakaan asennon ja putoamisen 
sähköpyörätuolista. 

Asentotukivyöt 
Valtuutettu jälleenmyyjä, terapeutit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset ovat vastuussa 
asentotukivyön tarpeen määrittämisestä, jotta voisit käyttää sähköpyörätuoliasi turvallisesti. 
Asentotukivyö ei yleensä ole suunniteltu käytettäväksi turvavälineenä moottoriajoneuvossa. Käyttäjä 
tulee kiinnittää asianmukaisesti turvavöillä ajoneuvon valmistajan hyväksymiin istuimiin, ja 
sähköpyörätuoli tulee kiinnittää asianmukaisesti ajoneuvossa kuljettamista varten tai kiinnitettävä 
käyttämällä valmistajan asentamaa kuljetustukijärjestelmää, jos sellainen on saatavilla. 

 
Asentotukivyöt tulee asentaa sähköpyörätuolin käyttöohjeen kohdassa "Mukavuussäädöt" kuvatulla 
tavalla. Asennuksen jälkeen vyö tulee asettaa yli lantion terveydenhuollon ammattilaisen määräämällä 
tavalla. Asentotukivöiden kiinnityspisteet tulee sijoittaa siten, että lantion projisoitu sivukulma on 45-75° 
vaakasuorasta käyttäjän painosta, asennosta ja istuintyynyn paksuudesta riippuen. 

 
VAROITUS! Mikäli tarvitset asentotukivyötä sähköpyörätuolin käyttämiseksi turvallisesti, tulee 
varmistaa, että se on tukevasti kiinnitetty sähköpyörätuolin käytön aikana. Tämä vähentää 
kaatumismahdollisuutta sähköpyörätuolista ja varmistaa, että asentotukivyö ei jää ajon aikana 
kiinni renkaisiin. 

 
VAROITUS! Asentotukiyötä ei ole suunniteltu käytettäväksi moottoriajoneuvon turvavyönä, eikä 
sähköpyörätuoli myöskään sovellu käytettäväksi istuimena missään ajoneuvossa. Kaikki 
ajoneuvossa matkustavat henkilöt tulee kiinnittää vyöllä ajoneuvon valmistajan hyväksymille 
istuimille. 
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VAROITUS! Varmista aina ennen käyttöä, että asentotukivyö on kunnolla kiinnitetty 
sähköpyörätuoliin ja säädetty käyttäjille miellyttäväksi. 

 
VAROITUS! Tarkasta aina ennen käyttöä, ettei asentotukivyössä ole löysiä osia tai vaurioita, kuten 
repeytymiä, kuluneita kohtia, vääntyneitä kiinnitysosia tai vaurioitunutta salpamekanismia, likaa 
tai jätteitä. Mikäli havaitset ongelman, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään huoltoa ja korjausta 
varten. 

Käyttäjän asennon tukeminen 
Suosittelemme, että kaikki käyttäjät istuvat pystyasennossa ja lantio mahdollisimman takana 
sähköpyörätuolin istuimella. Kaikkien käyttäjien on keskusteltava yksilöllisten lääketieteellisten 
tarpeidensa perusteella lantion asentotuesta valtuutetun jälleenmyyjän, terapeutin tai terveydenhuollon 
ammattilaisen kanssa lantion sopivan asennon määrittämiseksi sähköpyörätuolissa istuessaan. 

Akut ja lataaminen: suljettu lyijyakku (SLA) (AGM/Gel-Cell) 
Tässä annettujen varoitusten lisäksi tulee noudattaa kaikkia muita akkujen käsittelyä koskevia neuvoja, 
jotka on annettu sähköpyörätuolin käyttöohjeen kohdassa "Akut ja lataaminen". 

 
VAROITUS! Akun navat ja vastaavat osat sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä. Käytä suojalaseja ja 
käsineitä akkuja käsitellessäsi ja pese kädet käsittelyn jälkeen. 

 
VAROITUS! Käytä aina kahta akkua, jotka ovat tyypiltään, kemialtaan ja 
ampeerituntikapasiteetiltaan (Ah) täsmälleen samaa tyyppiä. Varmista suositellut tyypit ja 
kapasiteetit sähköpyörätuolin mukana toimitetuista teknisistä tiedoista ja akkulaturin mukana 
toimitetusta käyttöohjeesta. 

VAROITUS! Sähköpyörätuolissa tulee käyttää ainoastaan tiiviitä suljettuja akkuja, kuten tyyppiä 
“geelielektrolyytti,” jotka täyttävät DOT CFR 173.159:n vaatimukset. Yhdenmukaisuuden, sopivuuden 
ja toiminnan varmistamiseksi vaihtoakut tulee hankkia suoraan valtuutetulta jälleenmyyjältä. 

 
VAROITUS! Sähköpyörätuolin akut ovat painavia. Akkujen paino löytyy sähköpyörätuolin mukana 
toimitetuista teknisistä tiedoista. Sähköpyörätuolin akkuja nostettaessa tulee käyttää oikeita 
nostotekniikoita ja välttää nostamista yli oman jaksamisen. 

 
VAROITUS! Älä nosta akkuja sähköjohdoista. Nosta akkuja aina akun valmistajan toimittamilla 
hihnoilla tai tarttumalla itse akkuun. 

 
VAROITUS! Suojaa akut aina jäätymiseltä äläkä koskaan lataa jäätynyttä akkua. Jäätyneen akun 
lataaminen voi vahingoittaa akkua. 

 
VAROITUS! Akun johdot tulee kytkeä oikealla tavalla. PUNAISET (+) kaapelit on liitettävä 
positiivisiin (+) akunnapoihin. MUSTAT (-) kaapelit on liitettävä negatiivisiin (-) akunnapoihin. 
Kaikki akunnavat on suojattava suojatulpilla.    VAIHDA vaurioituneet kaapelit viipymättä uusiin 
tuotteen käyttöohjeessa ja sähköpyörätuolin alustassa olevaa johdotuskaaviota noudattaen. 

VAROITUS! Älä irrota sulakkeita akun johtosarjoista. Jos sulakkeet näyttävät vahingoittuneilta, 
ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään huollon tilaamiseksi. 

 
VAROITUS! Akkuja ei tule yrittää ladata liittämällä kaapelit suoraan akunnapoihin. Akkuja ei tule 
ladata sähköpyörätuolin käytön aikana. 
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VAROITUS! Älä käytä uusia ja vanhoja akkuja sekaisin keskenään, vaan vaihda molemmat akut aina 
samanaikaisesti uusiin. 

 
VAROITUS! Käytä laturia aina hyvin tuuletetussa tilassa, koska se on välttämätöntä 
asianmukaisen jäähdytyksen kannalta. Varmista ennen käyttöä, että tuuletusaukot ovat avoinna 
ja aseta laturi kovalle, tasaiselle alustalle latauksen ajaksi. Varmista aina ennen käyttöä, ettei laturi 
ole esineiden, kuten huopien tai vaatteiden peitossa. Älä sijoita laturia suljettuihin tiloihin, kuten 
pusseihin tai laukkuihin. Kunnollisen tuuletuksen puuttuessa laturi voi vaurioitua. 

 
VAROITUS! Tulee huomioida, että akkulaturin kotelo voi kuumentua latauksen aikana. Vältä 
ihokosketusta äläkä aseta laturia pinnoille, joihin kuumuus voi vaikuttaa, kuten mattojen tai 
vaatteiden päälle. 

 
VAROITUS! Jos akkulaturissa on jäähdytysrivat, älä yritä laittaa esineitä näiden ripojen väliin vaan 
pidä jäähdytysrivat vapaina esineistä. 

 
VAROITUS! Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään, jos ilmenee kysyttävää sähköpyörätuolin 
akuista. 

Akut ja lataaminen: Litium-ioniakut 
Tässä annettujen varoitusten lisäksi tulee noudattaa kaikkia muita akkujen käsittelyä koskevia neuvoja, 
jotka on annettu sähköpyörätuolin käyttöohjeen kohdassa "Akut ja lataaminen". 

 
VAROITUS! Lentoyhtiöillä on tiukat ohjeet litiumparistojen kuljettamisesta 
matkustajalentokoneissa. Tarkista lentoyhtiöltä ennen matkaa. 

 
VAROITUS! Käytä vain toimittajan hyväksymiä akkuja. Katso suositeltava tyyppi ja kapasiteetti 
sähköpyörätuolin mukana toimitetuista tiedoista ja akkulaturin mukana toimitetusta 
käyttöohjeesta. 

 
VAROITUS! Tämä akku on testattu, sertifioitu ja se on YK: n kuljetusmääräysten UN38.3 mukainen. 

 
VAROITUS! Sähköpyörätuolin akut ovat painavia. Akkujen paino löytyy sähköpyörätuolin mukana 
toimitetuista teknisistä tiedoista. Sähköpyörätuolin akkuja nostettaessa tulee käyttää oikeita 
nostotekniikoita ja välttää nostamista yli oman jaksamisen. 

 
VAROITUS! Varmista aina, että akun lataamiseen käytetään sähköpyörätuolin mukana toimitettua 
litiumioniakuille tarkoitettua laturia. Erilaisen tai muun kuin litiumakkulaturin käyttäminen voi 
heikentää sähköpyörätuolin suorituskykyä, kuten pienemmän toimintamatkan latausta kohden. 
Tämän varoituksen huomiotta jättäminen voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen, henkilövahinkoon 
tai kuolemaan. 

 
VAROITUS! Suojaa akut aina jäätymiseltä äläkä koskaan lataa jäätynyttä akkua. Jäätyneen akun 
lataaminen voi vahingoittaa akkua. 

 
VAROITUS! Akun johdot tulee kytkeä oikealla tavalla. PUNAISET (+) kaapelit on liitettävä 
positiivisiin (+) akunnapoihin. MUSTAT (-) kaapelit on liitettävä negatiivisiin (-) akunnapoihin. 
Kaikki akunnavat on suojattava suojatulpilla. VAIHDA vaurioituneet kaapelit viipymättä uusiin 
tuotteen käyttöohjeessa ja sähköpyörätuolin alustassa olevaa johdotuskaaviota noudattaen. 

VAROITUS! Älä irrota sulakkeita akun johtosarjoista. Jos sulakkeet näyttävät vahingoittuneilta, 
ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään huollon tilaamiseksi. 

 
VAROITUS! Akkuja ei tule yrittää ladata liittämällä kaapelit suoraan akunnapoihin. Akkuja ei tule 
ladata sähköpyörätuolin käytön aikana. 



VAARAN TUNNISTAMINEN 
Vaarasta varoittava merkki esitetään mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta reunus. Sitä 
käytetään varoittamaan mahdollisesti vaarallisesta olosuhteesta/tilanteesta, joka voi johtaa 
henkilövahinkoihin, komponenttivaurioihin tai toimintahäiriöihin. Huomioi kaikki suositellut pakolliset ja 
kielletyt toimet välttääksesi tai estääksesi mahdolliset vaaralliset olosuhteet/tilanteet. 
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VAROITUS! Mikäli sähköpyörätuolissa on enemmän kuin yksi akku, älä käytä uusia ja vanhoja 
akkuja sekaisin keskenään, vaan vaihda molemmat akut aina samanaikaisesti uusiin. 

 
VAROITUS! Käytä laturia aina hyvin tuuletetussa tilassa, koska se on välttämätöntä 
asianmukaisen jäähdytyksen kannalta. Varmista ennen käyttöä, että tuuletusaukot ovat avoinna 
ja aseta laturi kovalle, tasaiselle alustalle latauksen ajaksi. Varmista aina ennen käyttöä, ettei laturi 
ole esineiden, kuten huopien tai vaatteiden peitossa. Älä sijoita laturia suljettuihin tiloihin, kuten 
pusseihin tai laukkuihin. Kunnollisen tuuletuksen puuttuessa laturi voi vaurioitua. 

 
VAROITUS! Tarkista akku ja akun kotelo vaurioiden varalta. Jos jokin akku tai kotelo näyttää 
vaurioituneelta, ota välittömästi yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään. 

 
VAROITUS! Tulee huomioida, että akkulaturin kotelo voi kuumentua latauksen aikana. Vältä 
ihokosketusta äläkä aseta laturia pinnoille, joihin kuumuus voi vaikuttaa, kuten mattojen tai 
vaatteiden päälle. 

 
VAROITUS! Jos akkulaturissa on jäähdytysrivat, älä yritä laittaa esineitä näiden ripojen väliin vaan 
pidä jäähdytysrivat vapaina esineistä. 

VAROITUS! Älä lataa suorassa aurngonpaisteessa tai lämmönlähteiden läheisyydessä. 
 

VAROITUS! Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään, jos ilmenee kysyttävää sähköpyörätuolin 
akuista. 

Akkujen kierrättäminen ja hävittäminen 
Jos havaitset vahingoittuneen tai haljenneen akun, sulje se välittömästi muovipussiin. Älä koskaan 
asenna akkua, jos sen kotelo on säröillä tai vaurioitunut. Jos huomaat akkuhappoa jossakin akussa tai 
sen ympärillä, levitä ruokasoodaa kyseisille alueille hapon neutraloimiseksi. Puhdista ruokasooda 
kyseisiltä alueilta ennen uusien akkujen asentamista. Käytä suojalaseja ja käsineitä, joiden avulla 
vältetään aineen joutuminen iholle tai silmiin. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltovirastoon tai 
valtuutettuun jälleemyyjään akun asianmukaista hävittämistä ja kierrättämistä koskevien ohjeiden 
saamiseksi. 

 
Irrotettavat osat 

VAROITUS! Sähköpyörätuolia ei tule yrittää nostaa tai siirtää tarttumalla sen irrotettavista osista, 
kuten käsinojista, eturipustuksista, istuintyynyistä, selkänojasta, koteloinnista tai ohjainlaitteesta. 
Tartu vain kiinteisiin, irtoamattomiin rungon osiin sähköpyörätuolin tai istuinjärjestelmän 
nostamiseksi tai siirtämiseksi. 

 

Tahattoman liikkeen estäminen 

VAROITUS! Mikäli on odotettavissa pidempiaikainen paikallaan istuminen, katkaise virta 
ohjainlaitteesta. Tämä estää tahattoman liikkeellelähdön vahingossa tapahtuvasta ohjaussauvan 
kosketuksesta. 



VAARAN TUNNISTAMINEN 
Vaarasta varoittava merkki esitetään mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta reunus. Sitä 
käytetään varoittamaan mahdollisesti vaarallisesta olosuhteesta/tilanteesta, joka voi johtaa 
henkilövahinkoihin, komponenttivaurioihin tai toimintahäiriöihin. Huomioi kaikki suositellut pakolliset ja 
kielletyt toimet välttääksesi tai estääksesi mahdolliset vaaralliset olosuhteet/tilanteet. 
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Kurottautuminen ja taivuttaminen 
Älä koskaan kurkottele, nojaudu tai taivuta itseäsi ajon aikana. Eteenpäin taivuttamiseen liittyy 
tahattoman joystick-kosketuksen riski. Istumisen aikainen taivuttaminen sivulle aiheuttaa 
kaatumisvaaran. Jos on ehdottoman välttämätöntä kurkottautua, nojautua tai taivuttauta 
sähköpyörätuolissa istumisen aikana, on tärkeää säilyttää vakaa painopiste ja estää sähköpyörätuolin 
kaatuminen. Varmista, että tukipyörät on suunnattu eteenpäin mahdollisimman pitkän akselivälin 
aikaansaamiseksi. Suosittelemme, että sähköpyörätuolin käyttäjä selvittää henkilökohtaiset 
rajoituksensa ja harjoittelee taivuttautumista ja kurottautumista pätevän terveydenhuollon ammattilaisen 
läsnä ollessa. Katso kuvat 6 ja 7. 

 
VAROITUS! Älä taivuta itseäsi, nojaudu tai tartu esineisiin, jos joudut nostamaan ne lattialta 
polvien välistä alas kurkottamalla tai jos joudut kurottautumaan istuimen selkänojan yli. Tällaiset 
liikkeet voivat muuttaa painopistettä ja sähköpyörätuolin painonjakaumaa. Seurauksena voi olla 
sähköpyörätuolin kaatuminen. 

 
VAROITUS! Pidä kädet, vaatteet ja kaikki muut esineet poissa renkaista ajon aikana. Älä anna 
minkään henkilökohtaisten tavaroiden tai esineiden laahata sähköpyörätuolin takana ajon aikana. 
Huomaa, että löysät vaatteet tai muut esineet voivat juuttua vetopyöriin ja/tai takertua 
ajovarusteisiin. 

 
VAROITUS! Mahdollinen kuristumisvaara! Huomaa, että vaatteet, kaulanauhat, kaula- ja muut 
korut, kukkarot ja muut tarvikkeet, joita käytät tai kuljetat istuessasi tai käyttäessäsi 
sähköpyörätuolia, voivat takertua käsinojien tai ohjaussauvan ympärille. Vältä tätä mahdollista 
vaaraa. 

 
VAROITUS! Älä anna esineiden tai lisävarusteiden työntyä sähköpyörätuolin ulkopuolelle ajon 
aikana. Huomaa, että ulkonevat esineet voivat jäädä kiinni sähköpyörätuolin reitin ympärillä 
oleviin esineisiin. 

 
VAROITUS! Varmista, että kaikki happi- tai ilmaletkut ovat suojassa ja kiinnitetty siten, että ne 
eivät takerru mihinkään, taitu tai vahingoitu. 

 

Kuva 6. Oikea kurkottelu- ja taivutustapa Kuva 7. Väärä kurkottelu- ja taivutustapa 



VAARAN TUNNISTAMINEN 
Vaarasta varoittava merkki esitetään mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta reunus. Sitä 
käytetään varoittamaan mahdollisesti vaarallisesta olosuhteesta/tilanteesta, joka voi johtaa 
henkilövahinkoihin, komponenttivaurioihin tai toimintahäiriöihin. Huomioi kaikki suositellut pakolliset ja 
kielletyt toimet välttääksesi tai estääksesi mahdolliset vaaralliset olosuhteet/tilanteet. 
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Siirtymiset 
Siirtyminen sähköpyörätuoliin ja siitä pois edellyttää hyvää tasapainon hallintaa. Siirtymisten 
harjottelemisen aikana tulee aina käyttää avustajaa tai terveydenhuollon ammattilaista. 

 
Loukkaantumisvaaran välttämiseksi suosittelemme, että käyttäjä tai koulutettu avustaja suorittaa 
seuraavat tehtävät ennen siirtymistä: 
■ Sammuta ohjainlaitteen virta. 
■ Varmista, ettei pyörätuoli ole vapaatoiminnolla. Katso “Sähköpyörätuolin käyttäminen” pyörätuolin 

käyttöojheessa. 
■ Käännä tukipyörät siirtymissuuntaan tuolin vakauden parantamiseksi siirrtymisen aikana. 
■ Lähennä sähköpyörätuolia ja siirtymiskohdetta toisiinsa. 
■ Varmista, että molemmat käsinojat on taitettu ylös tai irrotettu sähköpyörätuolista. 
■ Taita jalkalauta ylös tai siirrä jalkatuet sivuun; tämä auttaa pitämään jalat takertumasta 

eturipustuksiin siirtymisen aikana ja välttämään tuotteen vaurioitumista. 
 

Kuva 8. Suositeltu siirtymisasento 
 
 

VAROITUS! Sammuta ennen siirtymistä ohjainlaitteen virta tahattoman liikkeellelähdön estämiseksi. 
 

HUOM: Jalkatukien jalkalautojen tai sähköpyörätuolin jalkalaudan toistuva käyttö siirtymisten 
aikana voi aiheuttaa kiinnitysten löystymistä. Jalkalautoja ylös taitettaessa tulisi tuntua hieman 
vastusta. Mikäli vastusta ei tunnu, tulee osat kiristää. 

 
VAROITUS! Sammuta ennen siirtymistä ohjainlaitteen virta tahattoman liikkeellelähdön estämiseksi. 
 

 
VAROITUS! Asettaudu ennen siirtymistä mahdollisimman taakse sähköpyörätuolissa tuolin eteenpäin 
kaatumisen estämiseksi siirtymisen aikana. 



VAARAN TUNNISTAMINEN 
Vaarasta varoittava merkki esitetään mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta reunus. Sitä 
käytetään varoittamaan mahdollisesti vaarallisesta olosuhteesta/tilanteesta, joka voi johtaa 
henkilövahinkoihin, komponenttivaurioihin tai toimintahäiriöihin. Huomioi kaikki suositellut pakolliset ja 
kielletyt toimet välttääksesi tai estääksesi mahdolliset vaaralliset olosuhteet/tilanteet. 
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VAROITUS! Vältä koko painon asettamista sähköpyörätuolin käsinojille, äläkä käytä niitä painon 
kannattelemiseen esim. siirtymisten aikana. Tällainen käyttö voi saada sähköpyörätuolin 
kaatumaan, käyttäjän putoamaan pyörätuolista ja aiheuttaa henkilövahingon. 

VAROITUS! Ohjainlaite ja sen kannatin eivät ole painoa kestäviä osia sähköpyörätuolissa. Älä 
käytä ohjainlaitetta ja sen kannatinta painon kannattelemiseen esim. siirtymisten aikana. Tällainen 
käyttö voi vaurioittaa näitä komponentteja ja johtaa käyttäjän putoamiseen pyörätuolista ja 
aiheuttaa henkilövahingon. 

VAROITUS! Vältä koko painon asettamista etruripustuksille. Tällainen käyttö voi saada 
sähköpyörätuolin kaatumaan tai vaurioittaa eturipustuksia. 

VAROITUS! Varmista, että jalkatuen jalkalaudat tai sähköpyörätuolin jalkalauta ovat kokonaan 
ylöstaitettuina (käännetty yli 90°) ennen siirtymistä sähköpyörätuoliin. Muussa tapauksessa 
jalkalauta saattaa pudota alas ja aiheuttaa henkilövahingon. 

Fyysiset rajoitteet 
Käyttäjien ja avustajien on noudatettava varovaisuutta ja sovellettava tervettä järkeä sähköpyörätuolin 
käytössä. Tähän sisältyy tietoisuus turvallisuusongelmista, jotka johtuvat sähköpyörätuolin käyttäjän tai 
avustajan erityisistä fyysisistä rajoitteista. 

VAROITUS! Älä käytä sähköpyörätuolia, jos fyysiset rajoitteesi heikentävät kykyäsi käyttää 
sähköpyörätuolia turvallisesti. Esimerkkejä ovat mm. perehtymättömyys ympäristöön tai 
kykenemättömyys selkeään ajatteluun; näkö- tai kuulovamma; tai heikentynyt yläraajojen 
toimintakyky, joka rajoittaa hallintalaitteiden käyttöä tai ohjaamista. Tämän sähköpyörätuolin 
käyttäminen tällä tavoin heikentyneenä voi johtaa epätasaiseen ohjautumiseen, kiihdytykseen, 
jarrutukseen, epävakauteen, kaatumiseen, väärään suuntaan kulkemiseen ja/tai törmäykseen 
ihmisiin tai esineisiin. Mikä tahansa näistä tilanteista voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai 
kuolemaan. 

Lääkitys 
Käyttäjien ja avustajien on noudatettava varovaisuutta ja sovellettava tervettä järkeä sähköpyörätuolin 
käytössä. Tähän sisältyy tietoisuus turvallisuusongelmista, joita syntyy reseptilääkkeiden tai 
käsikauppalääkkeiden käytöstä. 

VAROITUS! Konsultoi lääkäriäsi, jos käytät resepti- tai käsikauppalääkkeitä. Jotkut lääkitykset 
voivat heikentää kykyäsi käyttää sähköpyörätuolia turvallisesti. Tämän sähköpyörätuolin 
käyttäminen tällä tavoin heikentyneenä voi johtaa epätasaiseen ohjautumiseen, kiihdytykseen, 
jarrutukseen, epävakauteen, kaatumiseen, väärään suuntaan kulkemiseen ja/tai törmäykseen 
ihmisiin tai esineisiin. Mikä tahansa näistä tilanteista voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai 
kuolemaan. 

Alkoholi ja muut päihteet/tupakointi 
Käyttäjien ja avustajien on noudatettava varovaisuutta ja sovellettava tervettä järkeä sähköpyörätuolin 
käytössä. Tähän sisältyy tietoisuus turvallisuusongelmista, joita syntyy alkoholin nauttimisen ja muiden 
päihteiden käyttämisen jälkeen,  marijuana ja erilaiset unilääkkeet mukaan lukien. 

VAROITUS! Älä käytä sähköpyörätuolia, jos olet alkoholin tai muiden päihteiden, mukaan lukien 
marijuanan tai unilääkkeiden vaikutuksen alainen, mikä voi heikentää kykyäsi käyttää 
sähköpyörätuolia turvallisesti. Tämän sähköpyörätuolin käyttäminen tällä tavoin heikentyneenä 
voi johtaa epätasaiseen ohjautumiseen, kiihdytykseen, jarrutukseen, epävakauteen, kaatumiseen, 
väärään suuntaan kulkemiseen ja/tai törmäykseen ihmisiin tai esineisiin. Mikä tahansa näistä 
tilanteista voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. 

Tupakointi 
Käyttäjien ja avustajien on noudatettava varovaisuutta ja sovellettava tervettä järkeä sähköpyörätuolin 
käytössä. Tähän sisältyy tietoisuus em. turvallisuusongelmista, joita syntyy tupakoitaessa. 



VAARAN TUNNISTAMINEN 
Vaarasta varoittava merkki esitetään mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta reunus. Sitä 
käytetään varoittamaan mahdollisesti vaarallisesta olosuhteesta/tilanteesta, joka voi johtaa 
henkilövahinkoihin, komponenttivaurioihin tai toimintahäiriöihin. Huomioi kaikki suositellut pakolliset ja 
kielletyt toimet välttääksesi tai estääksesi mahdolliset vaaralliset olosuhteet/tilanteet. 
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VAROITUS! Älä käytä sähköpyörätuolia tupakoidessasi. Tupakointi voi heikentää kykyäsi käyttää 
sähköpyörätuolia turvallisesti ja aiheuttaa tulipalon. Sähköpyörätuolin käyttäminen tupakoinnin 
aikana voi häiritä käyttäjää tai hoitajaa sähköpyörätuolin turvallisessa käytössä ja häiritä 
sähköpyörätuolin hallintalaitteiden oikeaa käyttöä, mikä voi johtaa epätasaiseen ohjautumiseen, 
kiihdytykseen, jarrutukseen, epävakauteen, kaatumiseen, väärään suuntaan kulkemiseen ja/tai 
törmäykseen ihmisiin tai esineisiin. Mikä tahansa näistä tilanteista voi johtaa vakavaan 
henkilövahinkoon tai kuolemaan. Tupakointi sähköpyörätuolin käytön aikana voi myös aiheuttaa 
fyysisiä palovammoja ja/tai sähköpyörätuolin vaurioitumisen/aineellisia vahinkoja ja sytyttää 
tulipalon, joka voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.  
VAROITUS! Suosittelemme vahvasti, että savukkeita ei polteta sähköpyörätulissa istuessa, vaikka 
järjestelmä on läpäissyt tupakoinnin edellyttämät testausvaatimukset. Mikäli päätät tupakoida 
istuessasi, sinun on noudatettava seuraavia turvaohjeita. 

 Älä jätä palavia savukkeita ilman valvontaa. 
 Pidä tuhkakupit turvallisella etäisyydellä istuimesta. 
 Varmista aina, että savukkeet ovat täysin sammuneet ennen hävittämistä. 

Varotoimenpiteet palon varalta 
VAROITUS! Vaikka sähköpyörätuolissa käytetyt muovit ja istuin on testattu ja ovat täyttäneet 
tulenarkuusstandardit, suosittelemme, ettei sähköpyörätuolia altisteta avotulelle. 

VAROITUS! Happea sähköisten virtapiirien ja palavien materiaalien läheisyydessä käytettäessä 
on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Happilaitteiden toimittaja voi antaa lisätietoja hapen 
turvallisesta käytöstä. 

VAROITUS! Vaihda kulunut tai vaurioitunut verhoillu välittömästi uuteen palovaaran vähentämiseksi. 

VAROITUS! Huomioi, että verhoilujen peseminen voi heikentää kankaan tulenkestävyyttä. 

Vaaralliset ympäristöt 
VAROITUS! Tuotteidemme sähkötoimisuuden johdosta emme suosittele sähköpyörätuoliemme 
käyttöä luokan I teollisuus- tai kaupallisissa ympäristöissä, joissa työskentelyalueella voi olla 
palonarka ilmankoostumus. Sähköpyörätuoli saattaa tällaisessa ympäristössä toimia 
sytytyslähteenä tulipalolle tai räjähdykselle. 

Urheilukäyttö 
Käyttäjien ja avustajien on noudatettava varovaisuutta ja sovellettava tervettä järkeä sähköpyörätuolin 
käytössä. Tähän sisältyy tietoisuus turvallisuusongelmista, joita ilmenee urheiluun osallistuttaessa. 
Kaikkiin urheilusuorituksiin liitty loukkaantumisriski. Suosittelemme sähköpyörätuolin varustamista 
asentotukivyöllä ja turvavälineiden, kuten kypärän ja pehmusteiden käyttämistä mikäli 
urheilutoimintaan halutaan osallistua. 

Sähköpyörätuoli ei ehkä ole säädetty oikein urheilutoimintaan sekä istuimen kokoonpanon että 
ohjainlaitteen ohjelmoinnin osalta. Jos osallistut minkäänlaiseen urheilutoimintaan, varmista, että 
valtuutettu jälleenmyyjä on seurannut tuolin käyttöä tällaisessa toiminnassa. Tämä auttaa 
jälleenmyyjää konfiguroimaan sähköpyörätuoli vastaamaan erityistarpeitasi turvallisesti ja 
miellyttävästi. 

VAROITUS! Käyttäjän vastuulla on valtuutetun jälleenmyyjän informointi, mikäli tullaan osallistumaan 
urheilutoimintaan. Säätämisen jälkeen jälleenmyyjän tulee vielä seurata sähköpyörätuolin käyttöä 
urheilussa sen varmistamiseksi, että uudet säädöt ovat käyttäjille miellyttävät. VAROITUS! Urheiluun 
osallistuminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Sähköpyörätuolin käyttäjä on vastuussa 
asianmukaisten turvavarusteiden käytöstä ja siitä, että valtuutettu jälleenmyyjä on säätänyt tuolin 
tällaiseen käyttöön. Sähköpyörätuolin valmistaja ei ole vastuussa henkilö- ja/tai aineellisista 
vahingoista, jotka johtuvat sähköpyörätuolin käytöstä urheiluun liittyvissä toiminnoissa. 



VAARAN TUNNISTAMINEN 
Vaarasta varoittava merkki esitetään mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta reunus. Sitä 
käytetään varoittamaan mahdollisesti vaarallisesta olosuhteesta/tilanteesta, joka voi johtaa 
henkilövahinkoihin, komponenttivaurioihin tai toimintahäiriöihin. Huomioi kaikki suositellut pakolliset ja 
kielletyt toimet välttääksesi tai estääksesi mahdolliset vaaralliset olosuhteet/tilanteet. 
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Sähkömagneettiset ja radiotaajuiset häiriöt (EMI/RFI) 

VAROITUS! Laboratoriokokeet ovat osoittaneet, että sähkömagneettiset ja radiotaajuiset aallot 
voivat vaikuttaa haitallisesti sähkökäyttöisten liikuntavälineiden suorituskykyyn. 

 
Sähkömagneettisia ja radiotaajuushäiriöitä voi tulla eri lähteistä, kuten matkapuhelimista, mobiileista 
kaksisuuntaisista radioista (kuten radiopuhelimista), radioasemilta, TV-asemilta, 
amatööriradiolähettimistä (HAM), langattomista tietokoneyhteyksistä, mikroaaltosignaaleista, 
hakulaitteista, ja hätäajoneuvojen käyttämistä keskipitkän toimintasäteen omaavista liikkuvista lähetin-
vastaanottimista Joissakin tapauksissa nämä aallot voivat aiheuttaa tahattoman liikkeelelähdön tai 
ohjainjärjestelmän vaurioitumisen. Jokaisella sähkökäyttöisellä liikkuvalla ajoneuvolla on EMI-
immuniteetti (tai -resistenssi). Mitä korkeampi immuniteetti, sitä parempi suoja EMI-häiriöitä vastaan. 
Tämä tuote on testattu ja se on läpäissyt testin immuniteettitasolla 20 V/m. 
 

VAROITUS! Tulee huomioida, että matkapuhelimet, kaksisuuntaiset radiot, kannettavat 
tietokoneet, sähköntuottolaitteet tai suuritehoiset lähteet ja muut radiolähettimien tyypit voivat 
aiheuttaa EMI:stä johtuvan sähkökäyttöisen liikkuvan ajoneuvosi tahattoman liikkeellelähdön. Älä 
kytke kädessä pidettäviä henkilökohtaisia viestintälaitteita, kuten LA-puhelimia ja matkapuhelimia 
päälle pyörätuolia päälle kytkettäessä. Huomioi lähellä sijaitsevat lähettimet, kuten radio- tai TV-
asemat, ja vältä niiden läheisyyteen joutumista. 

VAROITUS! Lisävarusteiden tai komponenttien lisääminen sähkökäyttöiseen ajoneuvoon voi lisätä 
ajoneuvon alttiutta EMI-häiriöille. Älä tee sähköpyörätuoliin mitään muutoksia, joita 
sähköpyörätuolin valmistaja ei ole valtuuttanut. 

 
VAROITUS! Sähkökäyttöinen ajoneuvo (sähköpyörätuoli) voi itse häiritä muiden lähellä olevien 
sähkölaitteiden, kuten hälytysjärjestelmien toimintaa. 

 
HUOM: Kääntykää jälleenmyyjän puoleen lisätietojen saamiseksi EMI/RFI-häiriöistä. Mikäli 
ilmenee tahatonta liikettä tai jarrujen kytkeytymistä pois päältä, on sähköpyörätuolista 
sammutettava virta mahdollisimman pian, kun se on turvallista. Kääntykää jälleenmyyjän 
puoleen tapauksesta raportoimiseksi. 



VAARAN TUNNISTAMINEN 
Vaarasta varoittava merkki esitetään mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta reunus. Sitä 
käytetään varoittamaan mahdollisesti vaarallisesta olosuhteesta/tilanteesta, joka voi johtaa 
henkilövahinkoihin, komponenttivaurioihin tai toimintahäiriöihin. Huomioi kaikki suositellut pakolliset ja 
kielletyt toimet välttääksesi tai estääksesi mahdolliset vaaralliset olosuhteet/tilanteet. 
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Kysymyksiä & vastauksia lakiesityksestä 65 

Mikä on lakiesitys 65? 
Lakiesitys 65 edellyttää, että yritykset varoittavat kalifornialaisia merkittävästä altistumisesta 
kemikaaleille, jotka aiheuttavat syöpää, syntymävikoja tai muita lisääntymishäiriöitä. Näitä kemikaaleja 
voi olla kalifornialaisten ostamissa tuotteissa, kodeissa tai työpaikoilla, tai niitä voi vapautua 
ympäristöön. Vaatimalla näiden tietojen ilmoittamista lakiesitys 65 antaa kalifornialaisille 
mahdollisuuden tehdä tietoisia päätöksiä altistumisestaan näille kemikaaleille. 

 
Lakiesitys 65 kieltää myös kalifornialaisia yrityksiä tietoisesti purkamasta merkittäviä määriä 
luetteloituja kemikaaleja juomaveden lähteisiin. Lakiesitys 65 edellyttää Kaliforniaa julkaisemaan 
luettelon kemikaaleista, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää, syntymävikoja tai muita 
lisääntymishäiriöitä. Tämä luettelo, joka on päivitettävä vähintään kerran vuodessa, on laajentunut ja 
sisältää noin 900 kemikaalia sen ensijulkaisemisen jälkeen vuonna 1987. 

Mitä kemikaalityyppejä sisältyy lakiesitys 65 -luetteloon? 
Luetteloon sisältyy laaja valikoima luonnossa esiintyviä ja synteettisiä kemikaaleja, joihin sisältyy 
torjunta-aineissa, yleisissä kotitaloustuotteissa, elintarvikkeissa, lääkkeissä, väriaineissa tai liuottimissa 
esiintyviä lisäaineita tai ainesosia. Lueteltuja kemikaaleja voidaan käyttää myös valmistuksessa ja 
rakennustoiminnassa, tai ne voivat olla kemiallisten prosessien sivutuotteita, kuten 
moottoriajoneuvojen pakokaasuja. 

Mitä varoitus tarkoittaa? 
Jos varoitus sijoitetaan tuotteen etikettiin tai julkaistaan tai jaetaan työpaikalla, yrityksessä tai vuokra-
asunnossa, varoituksen antava yritys on tietoinen tai uskoo altistavansa ihmiset yhdelle tai useammalle 
luetteloidulle kemikaalille. 
Lain mukaan luetteloiduista kemikaaleista on annettava varoitus, ellei altistuminen ole riittävän 
alhainen, jotta se ei aiheuta merkittävää syöpäriskiä tai jos se on merkittävästi alle tasojen, joiden 
havaitaan aiheuttavan syntymävikoja tai muita lisääntymishäiriöitä. 

Mistä voin saada lisätietoja lakiesityksestä 65? 
Mikäli teillä on erityisiä kysymyksiä lakiesityksen 65 hallinnoinnista tai toteuttamisesta, voitte ottaa 
yhteyttä OEHHA:n Proposition 65 -ohjelmaan osoitteessa P65.Questions@oehha.ca.gov tai puhelimella 
(916) 445-6900. 

 
KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS 
Turvallisuutenne on meille tärkeää. Jos tässä oppaassa on tietoja, joita ette ymmärrä, tai jos tarvitsette 
lisäapua asennuksessa tai käytössä, voitte ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Tämän oppaan 
ja tuotteessa olevien ohjeiden, varoitusten ja huomautusten noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa henkilö- tai tuotevahinkoja ja mitätöidä tuotteen takuun. 

mailto:P65.Questions@oehha.ca.gov


VAARAN TUNNISTAMINEN 
Vaarasta varoittava merkki esitetään mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta reunus. Sitä 
käytetään varoittamaan mahdollisesti vaarallisesta olosuhteesta/tilanteesta, joka voi johtaa 
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