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Ultrakevyt kiinteärunkoinen pyörätuoli

70380-a.11-APEX KÄYTTÖOHJE



Näiden varoitusten huomiotta jättäminen ja pyörätuolin tarkas-
tamisen ja kunnossapidon laiminlyöminen voi aiheuttaa pyörä-
tuolista putoamisen, sen kaatumisen tai hallinnan menetyksen ja 
käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden vakavan loukkaantumisen 
tai pyörätuolin vaurioitumisen.

T (450) 588-6555 - 1 866 650-6555  F (450) 588-0200
info@motioncomposites.com
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2 If you ignore these Warnings or fail to inspect or maintain your 
wheelchair as directed in the manual , you may fall, tip over or lose 
control of the wheelchair and seriously injure yourself or others or 
damage the wheelchair.

Maintenance 
manual&
warranty
information
Dealer: This manual must be given to the user of the 
APEX wheelchair before its first use.

User: Prior to using the APEX wheelchair, carefully read this 
manual and keep it for future reference.
For more information about this product, its parts/accessories 
and the services provided, please visit :
www.motioncomposites.com

APEX
Thank you for selecting the APEX wheelchair. Please do not 
hesitate to send us your feedback or questions regarding 
this product’s reliability, safety, usability, as well as any repair/
maintenance services offered by an authorized Motion 
Composites dealer. 

WARNING - READ THIS MANUAL
Do not operate this wheelchair without reading and 
understanding this owner’s manual. If you are unable 
to understand the warnings, cautions and instructions, 
contact your Motion Composites dealer or customer 
support at 1- (450) 588-6555;  1-866-650-6555 
(Canada); 1-877-667-6811(USA)   before attempting to 
use this wheelchair. 
If you ignore these Warnings or fail to inspect or 
maintain your wheelchair as directed in the manual, 
you may fall, tip over or lose control of the wheelchair 
and seriously injure yourself or others or damage the 
wheelchair

Made in Canada 
with Canadian and imported parts

Contact information:
Motion Composites Inc.
160, Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l’Achigan, Quebec
J0K 3H0 Canada
Phone: 1-866-650-6555
Fax: (450) 588-0200
support@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

Important information
If you have any questions about safety, adjustments, 
accessories, use, or maintenance, please contact your 
authorized Motion Composites dealer. 

Please record the following information for future reference:

Date of purchase     

Serial Number     

Supplier      

Address      

Telephone 

Redefining the world’s expectations 
about rigid chairs. 
Introducing the APEX from Motion Composites. Our newest 
ultralight, fully adjustable rigid wheelchair represents a 
revolution in rigid chair design. Why? Because it’s the best of all 
possible worlds. The best of the celebrated lightness, strength 
and performance you associate with carbon fiber. And, for the 
first time, the best fully adjustable fit you don’t associate with 
carbon fiber.

The lightest wheelchair in its 
category
With a transport weight of just 9.2 lb (4,2 kg), the APEX 
obliterates every preconceived idea about rigid chairs. It’s fully 
configurable to meet the needs of just about every client, and 
performs like a carbon fiber purebred.

Head-turning design.
Check out the design and construction details on the APEX. Or, 
examine its innovative components and accessories, such as 
the integrated impact guard and rigidizing system. In a word…
revolutionary. The APEX from Motion Composites. Welcome to 
a new era in rigid chair design and performance.

Shed the weight. Up the 
performance.
Available in carbon or aluminum frame, the APEX cantilever 
design is constructed using the industry’s most advanced 
materials. Plus, the APEX represents not just low frame weight. 
It’s also the lightest configured adjustable chair in the industry. 
A fully configured APEX Carbon weighs just 16,5 lb (7,5 kg).   

Nimble and responsive. 
The unique rear rigidizing bar on the APEX optimizes ride 
performance. By increasing rear-frame rigidity, we’ve achieved 
an open design concept that increases lateral stability. Result 
— flex where and when you want it, and no sacrifice in stability 
for gains in comfort and ease of transport.

European 
authorized 
representative : 

Advena Ltd
Pure Offices
Plato Close
Warwick 
CV34 6WE 
United Kingdom

Huoltomanuaali 
& takuutiedot
Myyjä: tämä manuaali tulee antaa APEX–pyörätuolin käyttäjälle 
ennen ensimmäistä käyttöä.

Käyttäjä: tämä manuaali tulee lukea huolellisesti ennen APEX–
pyörätuolin käyttämistä ja säilyttää myöhempää tarvetta 
varten.

Lisätietoja tästä tuotteesta, sen osista/lisävarusteista ja huolto-
palveluista löytyy nettiosoitteesta www.motioncomposites.com

APEX
Kiitokset APEX–pyörätuolin valinnasta. Otamme mielellämme 
vastaan palautetta tai kysymyksiä, jotka koskevat tämän 
tuotteen luotettavuutta, turvallisuutta, käytettävyyttä sekä val-
tuutetun Motion Composites –jälleenmyyjän tarjoamia korjaus/
huoltopalveluja.

  VAROITUS – LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE 
Tämän pyörätuolin käyttäminen edellyttää ehdottomasti 
tämän käyttöohjeen lukemista ja ymmärtämistä. Mikäli 
ette ymmärrä varoituksia, huomautuksia ja ohjeita, 
kääntykää Motion Composites –jälleenmyyjänne puoleen 
ennen pyörätuolin käyttämistä. 
Näiden varoitusten huomiotta jättäminen ja pyörätuo-
lin tarkastamisen ja kunnossapidon laiminlyöminen voi 
aiheuttaa pyörätuolista putoamisen, sen kaatumisen 
tai hallinnan menetyksen ja käyttäjän tai ulkopuolisten 
henkilöiden vakavan loukkaantumisen tai pyörätuolin 
vaurioitumisen.

Valmistettu Kanadassa
kanadalaisista ja maahantuoduista osista

Yhteystiedot:
Motion Composites Inc.
160, Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l’Achigan, Quebec
J0K 3H0 Canada
Puh: 1-866-650-6555
Fax: (450) 588-0200
support@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

Tärkeätä tietoa
Mikäli teillä on kysyttävää turvallisuudesta, säädöistä, lisäva-
rusteista, käytöstä tai kunnossapidosta, kääntykää valtuutetun 
Motion Composites –jälleenmyyjänne puoleen.

Merkitkää seuraavat tiedot muistiin myöhempää tarvetta var-
ten:

Ostopvm.

Sarjanumero

Myyjä

Osoite

Puhelin

Kiinteärunkoisten pyörätuolien uusi 
standardi.
Esittelemme uuden APEX-pyörätuolin Motion Compositesilta. 
Uusin ultrakevyt, täydellisesti säädettävä kiinteärunkoinen pyö-
rätuolimme edustaa vallankumousta kiinteärunkoisten pyörä-
tuolien suunnittelussa. Miksi? Koska se edustaa kaikilta osiltaan 
parasta. Parasta hiilikuidun mukanaan tuomaa keveyttä, vah-
vuutta ja suorituskykyä. Ja ensimmäistä kertaa parasta täysin 
säädettävää mukavuutta, jota ei yleensä yhdistetä hiilikuituun.

Luokkansa kevein pyörätuoli.
Kuljetuspainoltaan vain 4,2-kiloisena APEX muuttaa kaikki en-
nakkokäsitykset kiinteärunkoisista pyörätuoleista. Sen rakenne 
on täysin mukautettavissa lähes jokaisen käyttäjän tarpeisiin, ja 
toimii kuten pitkälle kehitetyn hiilikuitutuolin tuleekin toimia.

Päät kääntävä tyylikkyys.
Tutustu APEXin suunnitteluun ja rakenteeseen. Tai tutki sen in-
novatiivisia komponentteja ja lisävarusteita, kuten yhdysraken-
teista törmäyssuojaa ja jäykistysmekanismia. Sanalla sanoen…
vallankumouksellista. APEX Motion Compositesilta. Tervetuloa 
kiinteärunkoisten pyörätuolien suunnittelun ja suorituskyvyn 
uuteen aikakauteen.

Vähemmän painoa.  
Enemmän suorituskykyä.
Hiilikuitu- tai alumiinirunkoisena APEX-pyörätuolin konsoliraken-
teessa hyödynnetään teollisuusalan kehittyneimpiä materiaale-
ja. Tämän lisäksi APEX ei edusta pelkästään alhaista runkopai-
noa, vaan on teollisuuden kevein säädettävä pyörätuoli. Täysin 
varustettu APEX Carbon painaa ainoastaan 7,5 kg.

Ketterä ja responsiivinen.
APEX-pyörätuolin ainulaatuinen takajäykistystanko optimoi 
ajokäyttäytymisen. Takarungon jäykkyyttä lisäämällä olemme 
aikaansaaneet avoimen rakennekonseptin, joka lisää sivuttais-
vakautta. Tuloksena on joustavuus silloin kun sitä tarvitaan – 
vakautta uhraamatta – ja lisääntynyt mukavuus ja kuljetuksen 
helppous.

 
Valtuutettu edustaja 
Euroopassa:
Advena Ltd
Pure Offices
Plato Close
Warwick
CV34 6WE
United Kingdom
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Sulavalinjainen tyylikkyys.

Modernin suunnittelun ja estetiikan inspiroimat APEXin huomio-
ta herättävät linjat todistavat jälleen kerran, kuinka muotoilun 
tulisi seurata toimintaa. Kutsumme teidät nauttimaan APEXin 
kauniista kaarista ja uljaasta tyylikkyydestä. Jokainen suunnit-
telun yksityiskohta miellyttää silmää ja kiihottaa aisteja.
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Sleek styling. 
Inspired by modern design and aesthetics, the head-turning 
lines on the APEX prove once again that form should follow 
function. We invite you to linger on the APEX’s gentle curves 
and bold styling. Every design detail delights the eye and 
excites the senses.

Adjusts to your life.  
As people change and evolve, so should their wheelchairs. 
From simple adjustments in back angle, seat and floor height to 
tunable rear wheel positions and seat width, the APEX is fully 
modular and adjustable. Plus, its laser-etched markings allow 
you to more easily adjust key components and specify exact 
positioning.

Bubble level (double)  
For quick and easy angle adjustments

APEX Carbon 
The pinnacle of design and performance, the APEX 
Carbon is the choice of discriminating users.
The lightest, smoothest ride in the world!  

APEX Aluminum
Since choice is important, we also build the APEX 
Aluminum with a unique alloy that’s 20% stronger 
than 7005 aluminum. This elevates the APEX 
Aluminum into a new category of adjustable 
performance.  

carbon

T-700

  High-Modulus Carbon T700 — Kevein ja jäykin saatavilla 
oleva materiaali, tunnettu myös värähtelyä vaimentavista 
ominaisuuksistaan.

impact

guard

Yhdysrakenteinen törmäyssuoja ja Top Grip -kahva - Ehkäisee 
päivittäisessä käytössä syntyviä naarmuja rungon etuosaan. 
Lisänä tukevaotteinen kahva siirtoja varten. Suojaa alaraajojen 
alttiina olevia alueita.

alu

LiTE

Ainutlaatuinen alumiiniseos - Vahvempi ja kevyempi 
kuin kilpailijoilla.

TRiPLE

BUTTED

  Kolmoisohennettu  alumiini - Vähentää painoa 
samalla vahvuuden säilyttäen. Paino kuuluu sinne 
missä sitä tarvitaan!

CRS

SYSTEM

CRS-jäykistysjärjestelmä  - Patentoitu modulaarinen järjestelmä tehostaa monipuolisuutta ja takarungon jäykkyyttä.

BUBBLE

level

 Vesivaa’at - Yhdysrakenteiset vesivaa’at tekevät pyöränkulmien säädöstä nopeaa ja täsmällistä.

camber

T U B E

Hiilikuituinen kallistusputki  - Varmistaa tukevan ajon ilman lisäpainoa.

Laser

etched

markings

Laseretsatut merkinnät  - Mahdollistavat nopeat ja vaivattomat symmetriset säädöt.

  Newton-lisävarusteet - Keveyden, toimivuuden ja tyylin tehostamiseksi suunnitellut osat ja lisävarusteet. 
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Mukautuu elämään.

Kun ihmiset kasvavat ja kehittyvät, tulee pyörätuolienkin seu-
rata tätä kehitystä. Yksinkertaisista selkänojakulman, istuimen 
ja maavaran säädöistä kelauspyörien aseman ja istuinleveyden 
säätämiseen APEX on täysin modulaarinen ja säädettävä. Sen 
laseretsatut merkinnät lisäksi helpottavat avainkomponenttien 
säätämistä ja osoittavat säätökohdat tarkasti.

Vesivaaka (tuplana)

Kallistussäätöjen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.

APEX Carbon

Huippuluokkaa edustavan rakenteensa ja suorituskykynsä 
ansiosta APEX Carbon on vaativimpien käyttäjien valinta. Maail-
man kevein ja tasaisin kulku!

APEX Aluminum

Vaihtoehtoisesti valmistamme APEX Aluminum –pyörätuolin 
ainutlaatuisesta metalliseoksesta, joka on 20 % vahvempi kuin 
7005-alumiini. Tämä kohottaa APEX Aluminum –pyörätuolin 
uuteen säädettävän suorituskyvyn luokkaan.
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3. Tuotteen yleiskatsaus

Osien luettelo

1. Selkänojan tanko

2. Selkänoja

3. Kelausvanne

4. Kelauspyörä

5. Kaatumaeste

6. Akseliholkki

7. Pyöränlukko

8. Tukipyörä

9. Haarukka

10. Tukipyörän holkki

11. Jalkatuki

12. Kallistusputki

13. Runko

14. Istuimen jäykistin

15. Käsinoja

16. Sivulaita

  VAROITUS – PYÖRÄTUOLIN VALINTA 
Motion Composites valmistaa erilaisia pyörätuoleja vas-
taamaan loppukäyttäjien tarpeita. Motion Composites 
ei kuitenkaan ole terveydenhuollon neuvonantaja, eikä 
meillä ole tietoa pyörätuolin käyttäjän henkilökohtaisesta 
kunnosta tai tarpeista. Siksi tietyn mallin lopullinen valin-
ta, sen säädöt, vaihtoehtojen ja lisävarusteiden tyyppi 
kuuluvat yksinomaan pyörätuolin käyttäjän ja tervey-
denhuollon ammattihenkilöstön vastuulle. Sopivimman 
tuolin ja varustelun valitseminen turvallisuuden kannalta 
riippuu seuraavista ehdoista: 
1. Liikuntarajoitteet, lihasvoima, tasapaino ja liikkeiden 
koordinointi; 
2. Vaaratekijät, joita joudutaan kohtaamaan päivittäi-
sessä käytössä (jossa asutte ja työskentelette, ja muut 
paikat, joissa pyörätuolia todennäköisesti käytetään); ja 
3. Turvallisuutenne ja mukavuutenne edellyttämien lisä-
varusteiden tarve (kuten kaatumaesteet, asentovyöt tai 
erityiset istuinjärjestelmät). Tämän varoituksen huomiot-
ta jättäminen saattaa vaarantaa terveytenne.

  VAROITUS – KIINNITYS AJONEUVOISSA 
Motion Composites suosittelee, ettei pyörätuolin 
käyttäjiä kuljeteta minkäänlaisissa ajoneuvoissa siten, 
että käyttäjä istuu pyörätuolissa. Motion Composites 
on tietoinen siitä, että pyörätuolin käyttäjän turvallisin 
kuljetusvaihtoehto on siirtyä asianmukaiselle istuimelle 
ajoneuvossa ja käyttää autoteollisuuden tarjoamaa tur-
vajärjestelmää. Motion Composites ei voi suositella eikä 
suosittele minkäänlaisia pyörätuolien kuljetusjärjestelmiä.

  VAROITUS – ISTUMATUET 
Teitä neuvovien jälleenmyyjän ja terveydenhuollon 
ammattilaisten velvollisuutena on selvittää, tarvitsetteko 
istuimeen kiinnitys- tai asentotukijärjestelmän, sen var-
mistamiseksi, että voitte turvallisesti käyttää pyörätuo-
lianne. Pyörätuolista putoaminen voi aiheuttaa vakavan 
loukkaantumisen.

  Tässä asiakirjassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta. Viimeisimmät asiakirjat, päivitykset 
ja käyttöohjeen uusin versio ovat saatavilla osoitteessa 
www.motioncomposites.com.
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Näiden varoitusten huomiotta jättäminen ja pyörätuolin tarkas-
tamisen ja kunnossapidon laiminlyöminen voi aiheuttaa pyörä-
tuolista putoamisen, sen kaatumisen tai hallinnan menetyksen ja 
käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden vakavan loukkaantumisen 
tai pyörätuolin vaurioitumisen.
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4. Ennen käyttöä

4.1 Yleisvaroitus

  APEX–pyörätuolinne on huipputeknologian käytön hal-
litsevien ammattilaisten suunnittelema. RUNKOON EI 
TULE MILLÄÄN TAVOIN YRITTÄÄ TEHDÄ MUUTOK-
SIA. PORAAMINEN JA HIOMINEN VOI VAHINGOIT-
TAA RUNKOA VAKAVASTI JA NÄIN MITÄTÖIDÄ 
TAKUUN. Käyttäkää ainoastaan Motion Compositesin 
hyväksymiä ja suunnittelemia kiristimiä ja lisävarusteita 
APEX –pyörätuolissanne.

ÄLKÄÄ ajako alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden vai-
kutuksen alaisena. Tämä voi heikentää kykyänne hallita pyörä-
tuolia. Kysykää neuvoja lääkäriltänne lääkkeiden käytön osalta. 
Pyörätuoli ei sovellu henkilöille, joiden näkökyky on rajoittunut. 
Käyttäjän tulee olla henkisesti ja fyysisesti soveltuva ajamaan 
pyörätuolia.

  VAROITUS 
Äärilämpötilat 
Pyörätuolin osat voivat aiheuttaa paleltuma- tai palo-
vammariskin. Pyörätuolin tietyt osat saattavat ääriläm-
pötiloissa tulla hyvin kuumiksi tai kylmiksi. Älä altista 
tuotetta äärilämpötiloille (esim. suora auringonvalo, 
sauna, erittäin kylmä) pyörätuolin osien koskettamisen 
aiheuttamien vammojen estämiseksi.

4.1.1 Turvatarkastukset ja kunnossapito

On tärkeätä pitää pyörätuoli moitteettomassa toimintakunnos-
sa.
1. Tarkasta ja huolla Motion Composites -pyörätuoli AINA 

kappaleessa 10.4 ’Yleinen kunnossapito’ ja kappaleessa 
13 ’Turvatarkastusten tarkistusluettelo’ annettuja ohjeita ja 
kaavioita tiukasti noudattaen.

2. Mikäli tarkastuksen tai huoltamisen yhteydessä havaitaan 
ongelma, on tuoli AINA huollatettava tai korjattava ongel-
man poistamiseksi ennen pyörätuolin käyttämistä.

3. Pyörätuoli tulee AINA tarkastuttaa täydellisesti ja huoltaa 
Motion Compositesin valtuuttaman mekaanikon toimesta 
vähintään kerran vuodessa.

4. Turvatarkastukset ja mahdollinen kunnossapito ja säätämi-
nen tulee AINA suorittaa pyörätuolin ollessa ilman käyttäjää 
(ellei tässä käyttöohjeessa nimenomaisesti toisin neuvota).

4.1.2  Turvallisuus moottoriajoneuvossa - 
VAROITUS

  Motion Composites –pyörätuoleja EI ole suunniteltu 
käytettäväksi istuimena moottoriajoneuvossa, eivätkä 
pyörätuolit täytä käyttöä istuimena moottoriajoneuvos-
sa koskevia liittovaltion standardeja.

Pyörätuolissa EI MILLOINKAAN tule istua minkään tyyppi-
sessä liikkuvassa ajoneuvossa (bussi, henkilöauto, pakettiauto, 
kuorma-auto, vene, juna jne.). Onnettomuustapauksessa tai äk-
kipysähdyksessä istuinvyö EI estä loukkaantumista ja saattaa 
itse asiassa aiheuttaa loukkaantumisen.
Siirtykää AINA hyväksytylle ajoneuvon istuimelle ennen ajoneu-
von liikkeellelähtöä.
Kiinnittäkää itsenne AINA hyväksytylle ajoneuvon istuimelle 
asianmukaisia kiinnitysjärjestelmiä käyttäen (moottoriajoneuvos-
sa kolmipistevöitä; lentokoneessa istuinvyötä jne.).
Tuolia EI MILLOINKAAN saa kuljettaa ajoneuvon etuistuimella, 
Ajoneuvon liikkeet voivat saada tuolin liikkumaan paikaltaan ja 
haittaamaan kuljettajan kykyä hallita ajoneuvoa. Pyörätuolia 
ajoneuvossa kuljetettaessa tuoli tulee AINA kiinnittää siten, että 
se ei pääse rullaamaan tai siirtymään. Useimmissa tapauksissa 
pakkaaminen tavaratilaan on turvallisin vaihtoehto.

Tuolia, joka on ollut osallisena liikenneonnettomuudessa, EI saa 
milloinkaan käyttää. Tällainen tuoli saattaa olla vaurioitunut ta-
valla, jotka eivät ole ilmeisellä tavalla näkyviä mutta saattaisivat 
aiheuttaa tuolin vikaantumisen käytössä.
Näiden varoitusten huomiotta jättäminen ja pyörätuolin tarkas-
tamisen ja kunnossapidon laiminlyöminen voi aiheuttaa pyörä-
tuolista putoamisen, sen kaatumisen tai hallinnan menetyksen ja 
käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden vakavan loukkaantumi-
sen tai pyörätuolin vaurioitumisen.

4.1.3  Totuttautuminen uuteen pyörätuoliin - 
VAROITUS

  Jokainen pyörätuoli on yksilöllinen lääkinnällinen apuvä-
line. Riippumatta siitä, oletteko uusi pyörätuolin käyttä-
jä vai vuosien kokemuksen omaava käyttäjä, teidän ON 
totuttauduttava pyörätuolin käyttöön ennen ajamaan 
lähtemistä. Aloittakaa hitaasti ja perehtykää tämän 
tuolin käsittelyyn, hallintaan ja ajo-ominaisuuksiin.

4.1.4 Huomautus käyttäjille:

APEX-pyörätuoli on käsin kelattava apuväline, jota on tarkoitus 
käyttää liikkumisen apuvälineenä henkilöille, joiden liikuntarajoite 
pakottaa heidät istumaan. Se ei ole tarkoitettu lapsipotilaille. 
Lukekaa tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet huolella ennen 
pyörätuolinne käyttämistä tai huoltamista. Mikäli teillä on ky-
syttävää tai vaikeuksia ymmärtää jäljempänä annettuja ohjeita, 
kääntykää pätevän mekaanikon puoleen; on myös mahdollista 
ottaa yhteyttä Motion Compositesin mekaanikkoon puhelimella 
tai sähköpostilla (katso yhteystiedot edelliseltä sivulta).

4.1.5  Tärkeä työntökahvan käyttöä koskeva 
varoitus

  Työntökahvaa ei ole tarkoitettu nostamiseen tai käyttä-
jän painon vetämiseen pyörätuolissa. Se on suunniteltu 
pyörätuolin käyttäjän työntämiseen ja ohjaamiseen. 
Pyörätuolissa istuvan käyttäjän painon nostaminen tai 
vetäminen voi aiheuttaa työntökahvan murtumisen ja 
vakavan loukkaantumisen.

4.1.6  Huomautus jälleenmyyjille & päteville 
mekaanikoille

Lukekaa tämä käyttöohje ennen pyörätuolin huoltamista, käyt-
tämistä tai säätämistä. Mikäli teillä on kysyttävää tai vaikeuksia 
ymmärtää jäljempänä annettuja ohjeita, kääntykää pätevän me-
kaanikon puoleen; on myös mahdollista ottaa yhteyttä Motion 
Compositesin mekaanikkoon puhelimella tai sähköpostilla (katso 
yhteystiedot edelliseltä sivulta).
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4.2 Symbolit

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita. Pereh-
tykää niiden merkitykseen.

  Varoitusmerkki viittaa tärkeään tietoon vammojen ja 
laitevaurioiden ehkäisemiseksi.

  Hyödyllistä tietoa käyttäjälle

  APEX-pyörätuolinne alkusäädöt kuuluvat pätevän me-
kaanikon tehtäväksi.

  Tämän käyttöohjeen uusin versio löytyy verkkosivuil-
tamme motioncomposites.com

  APEX-pyörätuolinne säännöllinen huolto pidentää 
pyörätuolin käyttöikää. Tarkastuttakaa ja huollattakaa 
pyörätuolinne pätevällä mekaanikolla vuosittain.

  Paineilma- tai sähkötyökalujen käyttö on kielletty; kiris-
täminen tulee tehdä manuaalisesti.

5. Käytönopastus
Uusin käytönopastus, uusimmat tiedot ja yhteys tiimiin löytyy 
osoitteesta http://www.motioncomposites.com/en/team/

6. Tekniset spesifikaatiot

6.1 Rakenne

Runko Kiinteärunkoinen APEX

Materiaali T 700 High Modulus hiilikuitu tai 
alumiini 6066-T6

Paino Hiilikuitu: 4,2 kg
Alumiini: 4,9 kg(ilman kelaus-
pyöriä, sis. jalkalaudan)

Painonkesto 120 kg

6.2 Mitat

Leveys 12” (30,5 cm) – 20” (50,8 cm)

Pituus (syvyyssuunnassa) 12” (30,5 cm) – 20” (50,8 cm)

Istuinkorkeus edessä 14” (35,7 cm) – 20” (50,8 cm)

Istuinkorkeus takana 14” (35,7 cm) – 20” (50,8 cm)

6.3 Säädettävyys

Päälliset Kireyssäätö

Selkänojan korkeus 9” (22,9 cm) – 21” (53,3 cm)

Kallistussäätö 70° - 110°

Jalkatuki Yhtenäinen

Camber-kulma 0°, 2°, 4°, 6°, 8°

Painopiste 0” (0 cm) – 6” (15,2 cm)

6.4 Selkänojan verhoilu

Kaikki verhoilut on tehty vedenpitävällä materiaalilla, joka voi-
daan puhdistaa.
Saumat eivät ole vesitiiviitä.
Kireydeltään säädettävä selkänojaverhoilu on tehty vedenpitä-
vällä materiaalilla.
Päälle vedettävässä tai kireydeltään puolittain säädettävässä 
selkänojaverhoilussa käytetty Air-Knit tai Synthetic Suede –ma-
teriaali saattaa imeä kosketutta.

6.5 Kilpien sijainti

1. Sijainti rungolla
2. Valmistajan logo
3. Valmistajan nimi ja osoite
4. Tuotteen nimi
5. Valmistusvuosi
6. Tuotekuvaus
7. Alkuperämaa
8. Painorajoitus
9. Sarjanumero ja viivakoodi
10. CE-standardi
11. Lue käyttöohje ennen käyttöä
12. Kaatumaesteiden kilpi

Pyörätuolissa olevia kilpiä (kuva 1) ei saa poistaa eikä niihin saa 
tehdä muutoksia: Mikäli kilpi vaurioituu, se tulee korvata uudella.

Kuva 1

!

160 ARMAND-MAJEAU SUD 
SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN
(QUEBEC) J0K 3H0 CANADA
WWW.MOTIONCOMPOSITES.COM

MAX

MANUAL RIGID
WHEELCHAIR

APEX
2017 MADE IN

CANADA

250 lb. (113 kg)

14357
2

1112

1

10

93

4

65 7 8

WARNING
AVERTISSEMENT

Älkää poistako tai muuttako mitään pyörätuolissa olevia 
kilpiä. Mikäli kilpi on vaurioitunut, se tulee korvata uudella.



Näiden varoitusten huomiotta jättäminen ja pyörätuolin tarkas-
tamisen ja kunnossapidon laiminlyöminen voi aiheuttaa pyörä-
tuolista putoamisen, sen kaatumisen tai hallinnan menetyksen ja 
käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden vakavan loukkaantumisen 
tai pyörätuolin vaurioitumisen.
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7. Turvallisuus

7.1 Säännöllisten tarkistusten luettelo

Ks. liite (kappale 14)

7.2 Painorajoitus

APEX–pyörätuolin painorajoitus on 113 kg. Tähän painorajoi-
tukseen sisältyvät sekä käyttäjä että mahdollinen matkatavara. 
Esimerkiksi 4,5 kg:n selkäreppua kantavan käyttäjän paino 
ei saa olla suurempi kuin 108,8 kg. Painon pitäminen edellä 
mainittujen rajojen alapuolella on olennaisen tärkeää. Pyörätuoli 
on suunniteltu vain yhden käyttäjän kuljettamiseen. Jalkatu-
kien varassa ei saa seistä. Motion Composites ei ole vastuussa 
mahdollisista vaurioista tai vammoista, jotka aiheutuvat tämän 
pyörätuolin väärinkäytöstä.

7.3 Voimaharjoittelu ja urheilukäyttö

Tätä pyörätuolia ei ole suunniteltu eikä testattu voimaharjoitte-
lu- tai kurkotuslaitteeksi. Sitä ei tule käyttää voimaharjoitteluun 
tai kurkotusharjoituksiin. Takuu mitätöityy, mikäli pyörätuolia on 
käytetty voimaharjoittelu- tai kurkotusharjoituksiin. Tätä pyörä-
tuolia ei ole tarkoitettu käytettäväksi urheilusuoritusten aikana.

  Aina säätö-, korjaus- tai huoltotoimenpiteiden yhteydes-
sä tulee varmistaa, että kaikki kiinnitykset on kiristetty 
tiukalle ennen käyttöä.

  Säädetyn painorajoituksen ylittäminen saattaa vaurioit-
taa pyörätuolia ja/tai aiheuttaa vakavia vammoja.

  Tämä pyörätuoli on suunniteltu mitoitettavaksi omista-
jansa mukaan, ja siten ainoastaan sen omistajan tulisi 
käyttää sitä, ellei Motion Composites –yhtiön valtuutta-
ma pätevä spesialisti ole säätänyt sitä uudelleen.

8 APEX:n ajaminen
  Lukuisat pyörätuoliin tehtävät säädöt (istuinkorkeus/
syvyys, selkänojakulma, kelaus- ja tukipyörien pysty-
kallistuma/koko/sijainti, eturipustuksen sijainti) voivat 
vaikuttaa painopisteeseen. Säädöt kuuluvat ammat-
tilaisen tehtäväksi, ja pyörätuolin käyttäjän tulee olla 
tietoinen siitä, että nämä säädöt voivat vaikuttaa tuolin 
vakauteen. 

  ÄLÄ kallista pyörätuolia tai kohota sitä pelkkien kelaus-
pyörien varaan ilman avustajaa. 
ÄLÄ seiso pyörätuolin tai sen rungon osan päällä. 
ÄLÄ istu pyörätuolissa tai siirry siihen, ellei se ole täy-
sin avoinna. Istuinkehikon kiskojen on oltava tukevasti 
paikoillaan vastakappaleissaan. 
ÄLÄ käytä jalkalautaa alustana pyörätuoliin siirtyessäsi 
tai siitä poistuessasi tai kurkottaessasi.

8.1.1 Onnettomuusriskin vähentäminen

Suosittelemme pyörätuolin turvallisen käytön läpikäymistä 
lääkärin kanssa ennen pyörätuolin käyttämistä. Lukekaa tässä 
ohjekirjassa olevat ohjeet varmistaaksenne, että voitte käyttää 
pyörätuolia luotettavasti ilman avustajaa. Huomioikaa aina mah-
dolliset vaaratilanteet. Mikäli ette ole tämän pyörätuolin taitava 
ajaja ja on epävarmuutta kaatumisvaarasta, tulee kaatumaes-
teitä käyttää pyörätuolissa kaikkina aikoina.
Koska kaatumaesteet ovat joillakin pyörätuolin markkina-alu-
eilla lisävaruste, Motion Composites suosittelee voimakkaasti 
kaatumaesteiden tilaamista, koska ne ovat tärkeä turvavaruste 
pyörätuolin käyttäjälle.
a)  Käyttäkää aina kaatumaesteitä, mikäli ette ole taitava ajaja.
b)  Käyttäkää aina kaatumaesteitä, kun pyörätuolia säädetään. 

Kaikki muutokset saattavat tehdä pyörätuolista helpommin 
taaksepäin kaatuvan.

c)  Käyttäkää kaatumaesteitä, kunnes olette tottuneet muutok-
seen, ja olette varma ettei kaatumisriskiä ole.

8.1.2 Ympäristöolosuhteet

APEX on suunniteltu käytettäväksi kovilla ja tasaisilla alustoil-
la, kuten asfaltilla, betonilla ja sisätilojen lattiapinnoilla, kuten 
matoilla.
ÄLÄ käytä teillä, kaduilla tai valtateillä.
Tulee huomioida, että erilaiset ulkoiset olosuhteet, kuten hiekka, 
muta, sade, lumi ja epätasaiset pinnat vaikuttavat merkittävästi 
pyörätuolin käsiteltävyyteen. Mikäli käytätte pyörätuolianne 
tällaisissa olosuhteissa, on suositeltavaa huollattaa se usein. 
Pyörätuolia märillä tai liukkailla pinnoilla käytettäessä on nou-
datettava varovaisuutta. Altistuminen vedelle tai liialliselle kos-
teudelle ja saattaa pitkällä aikavälillä jopa aiheuttaa pyörätuolin 
korroosiota. 
ÄLÄ jätä pyörätuolia kosteisiin ympäristöihin, kuten kylpyhuo-
neeseen (esim. suihkun ottamisen ajaksi). Säilytä se kuivassa ja 
viileässä paikassa. Pyörätuoli tulisi säilyttää suojassa suoralta 
auringonvalolta. Jos pyörätuoli kastuu, tulee kaikki osat kuivata 
liinalla ennen pyörätuolin käyttämistä.
ÄLÄ käytä pyörätuolia suihkussa, altaassa tai muissa tilanteis-
sa, joissa käytetään vettä.
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8.1.3 Avustajat

• Pyörätuolia EI milloinkaan saa työntää eikä nostaa irrotetta-
vista osista (esim. käsinojista, jalkatuista), sillä tähän liittyy 
loukkaantumis- tai vaurioitumisvaara.

• Varmistakaa, että pyörätuoli on varustettu työntökahvoin ja 
että kädensijat ovat tukevasti paikoillaan.

• Kääntäkää kaatumaesteet ylös tai poistakaa ne kompastelu-
jen välttämiseksi.

• Mikäli joudutte jättämään pyörätuolin käyttäjän ilman valvon-
taa, kytkekää pyöränlukot päälle ja kääntäkää kaatumaesteet 
takaisin ala-asentoon.

• Pyytäkää kokenutta avustajaa selittämään turvalliset avus-
tusmenetelmät teille.

• Varmistakaa yhteydenpidon säilyminen käyttäjän kanssa 
kaikenlaisten epäselvien tilanteiden välttämiseksi.

• Säilyttäkää hyvä asento pyörätuolin kallistamiseksi tai nosta-
miseksi, selkä suorana ja taivutus polvien kohdalta.

• Neuvokaa pyörätuolin käyttäjää nojautumaan taaksepäin 
pyörätuolia kallistettaessa.

8.2 Pyörätuolin ajaminen

8.2.0 Kaatumisvaaran vähentämiseksi tulee 
toimia seuraavasti:

1. KONSULTOI lääkäriä, hoitajaa tai terapeuttia parhaiten 
sopivan akseli- ja tukipyörien aseman ja pyörätuolin muiden 
rakennevaihtoehtojen löytämiseksi. 

2. KONSULTOI valtuutettua Motion Composites –jälleenmyy-
jää ENNEN muutosten tai säätöjen tekemistä pyörätuoliin. 
Säätö, joka halutaan tehdä, saattaa useissa tapauksessa 
kumoutua toisella säädöllä, jota ei ole huomioitu. Mikäli 
esimerkiksi haluatte säätää selkänojan kulmaa taaksepäin, 
mikä lisää taaksepäin kaatumisen vaaraa. Tällöin ei vält-
tämättä tule huomioiduksi, että tätä taipumusta voidaan 
vähentää siirtämällä kelauspyöriä taaksepäin. Valtuutettu 
Motion Composites –jälleenmyyjänne pystyy antamaan hen-
kilökohtaisia asiantuntijaneuvoja tällaisissa kysymyksissä. 

3. Käytä AINA avustajaa, kunnes opit tuntemaan pyörätuolin 
tasapainopisteet ja hallitset täysin pyörätuolin käytön kaikis-
sa olosuhteissa kaatumiset välttäen.

4. Käytä AINA kaatumaesteitä.

Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi aiheuttaa pyörä-
tuolista putoamisen, sen kaatumisen tai hallinnan menetyksen ja 
käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden vakavan loukkaantumi-
sen tai pyörätuolin vaurioitumisen.

8.2.1 Tasapainopiste

On tärkeätä aloittaa opettelemalla kaikki pyörätuolinne eri-
tyisominaisuudet. Pyytäkää terveydenhoitoalan ammattilaista 
selittämään ne teille. Selkärepun kantaminen vaikuttaa pyö-
rätuolinne tasapainopisteeseen. Huomioikaa käsiteltävyyteen 
liittyvät muutokset, jotka ovat seurausta vartalon sijainnista, 
asennosta tai painonjakaumasta. Pyörätuolin kallistus luiskassa 
tai kaltevalla pinnalla vaikuttaa painopisteeseen. Tämä pätee 
etu/taka- sekä sivuttaisliikkeisiin. Varmistakaa erilaisten ajotek-
niikoiden läpikäyminen ennen pyörätuolin käyttämistä. Käyttä-
kää kaatumaesteitä, kunnes hallitsette pyörätuolinne ajamisen 
kaikissa tilanteissa. 

8.2.2 Ajaminen kelauspyörien varassa

ÄLÄ yritä kohottautumista kelauspyörien 
varaan tämän toimenpiteen vaarallisesta 
luonteesta johtuen. Motion Composites on 
tietoinen siitä, että jotkut pyörätuolin käyt-
täjät eivät välitä tästä varoituksesta. Mikäli 
kuitenkin jätätte tämän varoituksen huo-
miotta, opetelkaa mahdollisimman turvalli-
nen kelauspyörien varaan kohottautumien 
seuraavien vaiheiden mukaisesti.

ÄLÄ MILLOINKAAN yritä opetella kelauspyörien varaan 
kohottautumista ennen kuin olet keskustellut asiasta tervey-
denhoitohenkilökunnan kanssa. ÄLÄ MILLOINKAAN yritä 
opetella kelauspyörien varaan kohottautumista ilman avustajaa, 
joka voi olla paikalla estääkseen mahdollisen kaatumisen. ÄLÄ 
MILLOINKAAN yritä opetella kelauspyörien varaan kohottau-
tumista, ellet ole tämän tuolin taitava ajaja. Motion Composites 
suosittelee aina kaatumaesteiden käyttämistä kaikkina aikoina, 
paitsi kun ne on poistettava reunakiveyksen/askelman ylittämis-
tä varten. Kun reunakiveys/askelma on ylitetty, tulee kaatu-
maesteet kytkeä uudelleen päälle.

8.2.3 Siirtyminen

Käännä tukipyörät eteenpäin vakauden 
lisäämiseksi. Siirrä pyörätuoli mahdollisimman 
lähelle siirtymispaikkaa. Kytke pyöränlukot 
päälle. Asettaudu painoa siirrettäessä mah-
dollisimman taakse eteenpäin kaatumisen 
vaaran vähentämiseksi. Mikäli ylävartalon voi-
mat, tasapaino ja notkeus ovat hyvät, on mahdollista suorittaa 
siirtymiset itsenäisesti. Käännä jalkatuet sivuun tai poista ne 
mahdollisuuksien mukaan niihin kohdistuvan painon välttämisek-
si. Mikäli mahdollista, tulee käyttää siirtopöytää. Terveydenhoi-
topalvelujen tarjoaja voi aina neuvoa turvallisia siirtymistapoja.

  Kysy aina neuvoa turvallisista siirtymistavoista tervey-
denhoitopalvelujen tarjoajalta. Siirtymisetäisyys tulisi 
turvallisuussyistä pitää aina mahdollisimman pienenä.

ÄLÄ istu pyörätuolissa tai siirry siihen, ellei se ole täysin 
avoinna. Istuinkehikon kiskojen on oltava tukevasti paikoillaan 
vastakappaleissaan.
ÄLÄ käytä jalkalautaa alustana pyörätuoliin siirtyessäsi tai siitä 
poistuessasi tai kurkottaessasi.

8.2.4 Pukeutuminen

Pyörätuolissa pukeuduttaessa tai riisuuduttaessa tukipyörät 
tulee kääntää eteenpäin ja kaatumaesteet lukita ala-asentoon. 
Jos pyörätuolinne ei ole varustettu kaatumaesteillä, se tulee 
tukea seinää vasten ja lukita kelauspyörät.



Näiden varoitusten huomiotta jättäminen ja pyörätuolin tarkas-
tamisen ja kunnossapidon laiminlyöminen voi aiheuttaa pyörä-
tuolista putoamisen, sen kaatumisen tai hallinnan menetyksen ja 
käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden vakavan loukkaantumisen 
tai pyörätuolin vaurioitumisen.
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8.2.5 Kurkottaminen/nojaaminen/taivuttaminen

 

 Painopiste saattaa siirtyä vaatteita päälle puettaessa 
ja/tai esineisiin kurkotettaessa pyörätuolissa istuen.

Mikäli suinkin mahdollista, käytä apuvälinettä 
tai pyydä apua esineitä kurkottaessasi. Siir-
rä pyörätuoli mahdollisimman lähelle tavoitel-
tavaa kohdetta. Käännä tukipyörät mahdolli-
simman kauas eteen kelauspyöristä.

ÄLÄ KOSKAAN yritä kurkottaa esineitä, 
jotka ovat jalkojen edessä, vaan sijoittaudu 
näiden kohteiden viereen. Älä siirrä painoa 
sivuttaissuunnassa, vaan kohottaudu ylös 
istuimelta tai siirry eteenpäin istuimella. Käy-
tä aina molempia käsiä ja tartu vastakkaisen 
sivun pyörästä tai käsinojasta, mikäli pystyt 
kurkottautumaan sivulle. Pyörätuolin taakse 
ei milloinkaan tule kurkottautua, mikäli tuoli ei 
ole varustettu kaatumaesteillä. Älä milloinkaan kurkota esineisiin 
pyörätuolin selkänojan yli: kurkottaudu vain niin pitkälle kuin 
käsivartesi luonnollisesti yltää istuimella siirtymättä.

ÄLÄ lukitse kelauspyöriä, mikäli kurkotat taaksepäin. Vältä 
painon kohdistamista jalkatuille. 

8.2.6 Liikkuminen taaksepäin

Lukitse kaatumaesteet ala-asentoon. Liiku hitaasti: pyörätuo-
li on suunniteltu vakaammaksi eteenpäin liikuttaessa. Katso 
ympärillesi mahdollisimman usein pystyäksesi välttämään reitillä 
olevia esteitä.

8.2.7 Luiskat, kaltevat & viistot pinnat

Alle 3 metrin pituiset luiskat:

Kun on tarve käyttää lyhyttä luiskaa (pituus 
3 m tai vähemmän), ei luiskan jyrkkyyden tule 
ylittää 10 astetta, mikä vastaa 17,63 %:n 
kallistusta, 0,53 m:n nousua 3 metrin mat-
kalla. Tässä on käytettävä avustajaa, jonka 
fyysiset kyvyt riittävät pyörätuolin ja sen 
käyttäjän tukemiseen. Pyörätuolin tulee olla 
etupuoli nousevan luiskan suuntaisena.

Avustajan tulee aina pysyä kaltevan pinnan 
alapuolella pyörätuolin pitelemiseksi. Samo-
ja ohjeita ja varovaisuutta tulee noudattaa 
kaikilla kaltevilla alustoilla, joiden kaltevuus on 
10 % tai pienempi.

ÄLÄ käytä pyörätuolia alle 3 metrin pituisissa 
luiskissa, jos jyrkkyys ylittää 10 astetta (17,63 %).

Yli 3 metrin pituiset luiskat:

Jos on tarpeen ylittää 3 metrin pituinen tai pidempi nousu, ei 
nousun kulman tulisi ylittää 5,7 astetta, mikä vastaa 10 %:n 
kaltevuutta, so. 1 metrin nousua 10 metrin matkalla.
Avustaja on ehdottomasti tarpeen, jos nousu on hankalaa tai 
jyrkkyys on 5,7-10 asteen välillä. Pyri liikkumaan kaltevalla pin-
nalla suoraan ylös tai alas. Vältä kääntymistä alaspäin viettäväl-
lä alustalla. Pysyttele jalkakäytävien keskellä ja varmista, että 
pyörille on riittävästi tilaa. Vältä pysähtymistä kaltevilla pinnoilla 
äläkä milloinkaan käytä pyöränlukkoja vauhdin hidastamiseen 
alaspäin viettävällä alustalla. Kontrolloi nopeutta kelausvantei-
den avulla.
ÄLÄ aja märillä tai liukkailla pinnoilla. Varo alustan korkeuseroja 
tai askelmia kaltevan pinnan päättymiskohdassa (tukipyörät 
saattavat lukittua pelkästään osuessaan pieneen kohoumaan). 
Pyydä apua, mikäli ongelmatilanteita ilmenee. Kallista kehoa kal-
tevaa alustaa alaspäin ajaessasi painopisteen muuttamiseksi.

8.2.8 Esteet

Tarkkaile aina reitillä olevia esteitä tai tiessä olevia vaaran-
paikkoja (kuopat, rikkoutuneet päällysteet, jne.). Huolehdi 
oman lähiympäristösi (työssä, kotona) esteettömyydestä. Älä 
milloinkaan käytä esineitä (huonekaluja, kaiteita, ovenkahvoja) 
apuna pyörätuolista nousemiseksi. Nojaa ylävartaloa hieman 
eteenpäin estettä ylittäessäsi. Toimi päinvastoin, kun laskeudut 
esteeltä alaspäin. Pidä molemmat kädet kelausvanteilla esteen 
yli kulkiessasi.
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8.2.9 Reunakiveykset ja askelmat

 

 Reunakiveykset ja askelmat ovat äärimmäisen vaaralli-
sia esteitä. 
 
ÄLÄ milloinkaan yritä ylittää yksittäistä reunakiveystä 
tai askelmaa ilman avustajaa, ellet ole erityisen harjaan-
tunut pyörätuolin ajaja. Toimenpide edellyttää kelaus-
pyörien varaan kohottautumisen turvallista hallintaa ja 
varmuutta siitä, että voimat ja tasapainonhallintakyky 
ovat riittävät tuolin hallitsemiseksi tällaisen toimenpi-
teen aikana.

 

 Avaa ja käännä kaatumaesteet ylös ja pois tieltä sitten, 
etteivät ne pääse estämään tämän toimenpiteen suorit-
tamista. 
ÄLÄ milloinkaan yritä ylittää reunakiveystä tai askel-
maa, joka on korkeampi kuin 10 cm 
Liiku AINA suoraan ylös- tai alaspäin reunakiveystä 
tai askelmaa ylittäessäsi. ÄLÄ milloinkaan tee ylitystä 
viistosti.

Huomioi AINA, että reunakiveykseltä tai askelmalta putoamisen 
aiheuttama isku voi vaurioittaa tuolia tai aiheuttaa osien löysty-
mistä. Jos suoritat tällaisia toimenpiteitä usein, tulee pyörätuoli 
tarkastuttaa tavallista useammin.
Käännä ja lukitse kaatumaesteet AINA takaisin toiminta-asen-
toon.

8.2.10 Liikkuminen avustajan kanssa

Avustajien tulee lukea tämän ohjekirjan kappale “Avustaja”. 
KAPPALE 8.1.3.

8.2.10.1  Reunakiveyksen tai yksittäisen 
askelman yli nouseminen

 

 1.  ÄLÄ milloinkaan yritä ylittää 
yksittäistä reunakiveystä tai 
askelmaa ilman avustajaa.

 2.  Neuvo avustajaa seisomaan 
pyörätuolin takana siten, että 
pyörätuoli on käännettynä estet-
tä kohden.

3.  ÄLÄ milloinkaan yritä ylittää tällaista estet-
tä takaperin.

4.  Neuvo avustajaa kallistamaan pyörätuoli kelauspyörien 
varaan siten, että tukipyörät nousevat reunakiveyksen tai 
askelman päälle.

5.  Neuvo avustajaa siirtämään pyörätuolia hitaasti eteenpäin ja 
laskemaan tukipyörät ylemmälle tasolle heti kun on varmuus 
siitä, että ne ovat ohittaneet reunakiveyksen tai askelman 
reunan.

6.  Neuvo avustajaa jatkamaan pyörätuolin työntämistä eteen-
päin, kunnes kelauspyörät koskettavat reunakiveyksen tai 
askelman reunaa.

7.  Neuvo avustajaa nostamaan kelauspyörät ylös ja ajamaan 
ne ylemmälle tasolle.

8.2.10.2  Reunakiveykseltä tai yksittäiseltä 
askelmalta laskeutuminen

 

 1.  ÄLÄ milloinkaan yritä ylittää 
yksittäistä reunakiveystä tai 
askelmaa ilman avustajaa.

 2.  Kun olet edelleen kaukana reu-
nakiveyksen tai askelman reunal-
ta, neuvo avustajaa seisomaan 
pyörätuolin takana ja kääntämään se siten, että 
takaosa on reunakiveystä kohden.

3.  ÄLÄ milloinkaan yritä ylittää tällaista estettä etuperin.
4.  Neuvo avustajaa astumaan varovasti taaksepäin pyörätuolia 

taaksepäin vetäen, kunnes hän on ylittänyt reunakiveyksen 
tai askelman ja seisoo alemmalla tasolla. Avustajan tulee tällä 
tavalla liikkuessaan varoa askeleitaan taaksepäin katsoen.

5.  Neuvo avustajaa vetämään pyörätuolia varovasti taakse-
päin, kunnes kelauspyörät saavuttavat reunakiveyksen tai 
askelman reunan, minkä jälkeen kelauspyörien annetaan 
hitaasti rullata alatasolle.

6.  Kun kelauspyörät ovat tukevasti alatasolla, neuvo avusta-
jaa kallistamaan pyörätuolia taaksepäin aina kelauspyörien 
tasapainopisteeseen saakka siten, että tukipyörät nousevat 
ylätasolta.

7.  Neuvo avustajaa siirtämään pyörätuolia hitaasti taaksepäin 
kelauspyörien varassa pienin askelin, kunnes tukipyörät ovat 
ylittäneet askelman tai reunakiveyksen ja sen jälkeen laske-
maan tukipyörät varovasti alas maahan alemmalle tasolle.

8.2.11 Portaat

Käytä mahdollisuuksien mukaan hissiä. Pyydä kahden henkilön 
apua pyörätuolin siirtämiseksi ylös tai alas portaita (avustajien 
tulee lukea tämän ohjekirjan kappale “Avustaja”). Kiinnitä istuin-
vyö, kun olet nostettavana pyörätuolissa.

8.2.12 Kokonaisen portaikon nouseminen

 

 VAROITUS – ÄLÄ KIIPEÄ kokonaista portaikkoa käyt-
täjän istuessa pyörätuolissa. 
Motion Composites on tietoinen siitä, että pyörätuolin 
käyttäjillä ei joskus ole muuta vaihtoehtoa kuin ylittää 
kokonainen portaikko tai tulla nostetuksi. Vain mikäli mi-
tään muuta vaihtoehtoa ei ole, avustajien ja pyörätuolin 
käyttäjien tulee noudattaa seuraavia vaiheita kokonai-
sen portaikon kiipeämiseksi.

1. ÄLÄ milloinkaan yritä ylittää useampaa kuin yhtä askelmaa 
ilman kahden (2) aikuisen ja kykenevän avustajan apua.

2. Aseta pyörätuoli ja käyttäjä AINA poispäin portaista siten, 
että yksi avustaja on pyörätuolin takana (katse poispäin por-
taista) ja toinen sen edessä (katse kohti käyttäjää).

3. Pyörätuolin takana oleva avustaja hallitsee portaikon kiipeä-
mistilanteen. Hänen tulee kallistaa pyörätuolia taaksepäin 
sen tasapainopisteen löytämiseksi kelauspyörien varassa.

4. ÄLÄ milloinkaan yritä nostaa pyörätuolia mistään irrotetta-
vista osista, kuten verhoilusta, irrotettavista työntökahvois-
ta tai kahvojen otepinnoista.

5. Käytä pyörätuolin pitelemiseen AINA rungon kiinteitä osia.
6. Toisen, pyörätuolin edessä olevan avustajan tulee tarttua 

tukevasti rungosta (EI jalkatuesta tai –laudasta) molemmin 
käsin ja nostaa pyörätuoli ylös askelma kerrallaan.

7. Kumpikin avustaja siirtyy sitten varovasti ylös seuraavalle 
askelmalle.

8. Vaiheet 1-6 toistetaan kunkin askelman kohdalla, kunnes on 
päästy portaikon päälle.

9. Kun on päästy portaikon päälle, avustajien tulee siirtää 
pyörätuolia taaksepäin molemmille kelauspyörille, kunnes tu-
kipyörät ovat ylittäneet viimeisen askelman, jolloin avustajat 
voivat laskea tukipyörät varovasti lattian päälle.



Näiden varoitusten huomiotta jättäminen ja pyörätuolin tarkas-
tamisen ja kunnossapidon laiminlyöminen voi aiheuttaa pyörä-
tuolista putoamisen, sen kaatumisen tai hallinnan menetyksen ja 
käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden vakavan loukkaantumisen 
tai pyörätuolin vaurioitumisen.
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8.2.13 Kokonaisen portaikon laskeutuminen

 

 VAROITUS – ÄLÄ LASKEUDU kokonaista portaikkoa 
käyttäjän istuessa pyörätuolissa. 
Motion Composites on tietoinen siitä, että pyörätuolin 
käyttäjillä ei joskus ole muuta vaihtoehtoa kuin ylittää 
kokonainen portaikko tai tulla nostetuksi. Vain mikäli mi-
tään muuta vaihtoehtoa ei ole, avustajien ja pyörätuolin 
käyttäjien tulee noudattaa seuraavia vaiheita kokonai-
sen portaikon laskeutumiseksi.

1. ÄLÄ milloinkaan yritä ylittää useampaa kuin yhtä askelmaa 
ilman kahden (2) aikuisen ja kykenevän avustajan apua.

2. Aseta pyörätuoli ja käyttäjä AINA laskeutuvien portaiden 
suuntaiseksi siten, että yksi avustaja on pyörätuolin takana 
(katse portaisiin) ja toinen sen edessä (katse kohti käyttä-
jää).

3. Pyörätuolin edessä oleva avustaja hallitsee portaikon 
laskeutumistilanteen. Hänen tulee kallistaa pyörätuolia 
taaksepäin sen tasapainopisteen löytämiseksi kelauspyörien 
varassa.

4. ÄLÄ milloinkaan yritä nostaa pyörätuolia mistään irrotetta-
vista osista, kuten verhoilusta, irrotettavista työntökahvois-
ta tai kahvojen otepinnoista.

5. Käytä pyörätuolin pitelemiseen AINA rungon kiinteitä osia.
6. Toisen, pyörätuolin edessä olevan avustajan tulee tarttua 

tukevasti rungosta (EI jalkatuesta tai –laudasta) molemmin 
käsin ja nostaa pyörätuoli askelma kerrallaan.

7. Kumpikin avustaja siirtyy sitten varovasti alas seuraavalle 
askelmalle.

8. Vaiheet 1-6 toistetaan kunkin askelman kohdalla, kunnes on 
päästy portaikon alaosaan.

9. Kun on päästy portaikon alaosaan, avustajien tulee siirtää 
pyörätuolia eteenpäin, kunnes molemmat kelauspyörät ovat 
ylittäneet viimeisen askelman, jolloin avustajat voivat laskea 
tukipyörät ja kelauspyörät varovasti lattian päälle.

Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi aiheuttaa pyörä-
tuolista putoamisen, sen kaatumisen tai hallinnan menetyksen ja 
käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden vakavan loukkaantumi-
sen tai pyörätuolin vaurioitumisen.

8.2.14 Liukuportaat

Tätä pyörätuolia ei missään olosuhteissa saa käyttää liuku-
portissa edes avustajan kanssa. Seurauksena voi olla vakava 
loukkaantuminen.

9. APEX:n käyttö

9.1 Kokoontaittaminen & avaaminen

9.1.1 Selkänojan taittaminen

•  Poista mahdolliset sivulai-
dat, kurasuojat tai käsinoja 
(mikäli asennettu)

•  Avaa selkänojan lukitus is-
tuimen takana sijaitsevasta 
selkänojan avauskaapelista 
vetämällä.

•  Taita selkänojaa, kunnes se 
lukittuu paikalleen suljettuun 
asentoon.

9.1.2 Selkänojan taittaminen auki

 

 Pyörätuolia auki taitettaessa tulee varoa sormien joutu-
mista sarananivelten väliin. Varmista, että pyörätuoli on 
täysin avautunut ennen siihen siirtymistä tai istuutumis-
ta.

•  Avaa selkänojan lukitus istuimen takana sijaitsevasta selkäno-
jan avauskaapelista vetämällä.

•  Taita selkänojaa auki, kunnes se lukittuu paikalleen avoimeen 
asentoon.

9.2 Pyöränlukot

 

 Pyöränlukkoja ei saa milloinkaan käyttää pyörätuolin 
liikkeen pysäyttämiseen. PYÖRÄNLUKOT EIVÄT OLE 
JARRUJA. Varmista, että alusta ei ole liukas, sillä pyö-
rätuoli voi päästä liikkumaan vaikka pyöränlukot olisivat 
päällä.

 

 Varmista, että jarrupalat uppoavat vähintään 1/8” (0,3 
cm) verran renkaan kumipintaan tuolin ollessa lukittuna.

Varmista, että pyörätuoli on vakaa ja lukittu pyöränlukoilla.

•  Lukot kytketään päälle pyöränlukon vipua eteenpäin työntä-
mällä (työntölukitustyyp-
pi) tai pyöränlukon vipua 
taaksepäin vetämällä 
(vetolukitustyyppi), kun-
nes lukko on kokonaan 
kytkeytynyt päälle (kuva 
2). 

•  Lukot avataan pyörän-
lukon vipua taaksepäin 
vetämällä (työntöluki-
tustyyppi) tai pyörän-
lukon vipua eteenpäin 
työntämällä (vetolukitus-
tyyppi), kunnes lukko on 
kokonaan avautunut. 

Kuva 1

1

Kuva 2
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9.3. Jalkatuki

9.3.1 Jalkatuen korkeuden säätäminen

•  Apex on varustettu yhtenäisellä jalkalaudalla.
•  Varmista, ettei jalkalautaan kohdistu mitään painoa.
•  Avaa vasemman- ja oikeanpuoleisia alapuolisia kiinnityspultteja.
•  Säädä jalkalaudan korkeutta säätövälillä ±1” (2,5 cm).
•  Kiristä ruuvit ilmoitettuun kireyteen.
•  Varmista jalkalaudan tukevuus.

9.4 Jalkalauta tai avoin kaari
•  Siirtymisten yhteydessä on vältettävä painon kohdistamista 

jalkalaudan tai avoimen kaaren päälle, ja varottava jalkalau-
dan takana seisomista.

•  Jalkalautoja tai avointa kaarta ei milloinkaan tule käyttää pyö-
rätuolin nostamiseen käyttäjän istuessa siinä.

•  Pyörätuolia saa nostaa vain kiinteistä osista.

9.5 Käsinojat

 

 Varmista ennen pyörätuolin käyttämistä, että käsinojat 
ovat tukevasti lukittuneet pidikkeisiinsä ja että käsino-
jan lukituspainikkeet ovat lukittuneet paikoilleen.

•  Pyörätuolia ei milloinkaan saa nostaa käsinojista.
•  Pyörätuolia saa nostaa vain kiinteistä osista.
oikea palsta

9.5.1 Taakse taittuva käsinoja

Tämä käsinojatyyppi ei ole saatavissa Apex-pyörätuoliin.

9.5.2 Irrotettavat T-käsinojat

Käsinojien irrottaminen:
• Vedä vipua (1) ylöspäin 

käsinojan avaamiseksi 
(kuva 4).

• Vedä käsinoja kokonaan 
ylös.

Käsinojien asentaminen 
uudelleen:
• Siirrä käsinojia alaspäin, 

kunnes etupuolen liukukap-
pale (3) päätyy käsinojassa 
olevaan vastakappaleeseen 
(4) ja napsahtaa paikalleen.

• Varmista, että lukitusvipu 
(2) on lukittunut ja estää kaiken liikkeen.

9.5.3 Sivuun kääntyvät käsinojat

Käsinojien irrottaminen pyörä-
tuolista (kuva 5):
•  Nosta niitä hieman käsinojan 

vapauttamiseksi.
•  Käsinojien asentamiseksi uu-

delleen niitä kierretään taak-
sepäin, kunnes ne asettuvat 
paikoilleen (1).

9.6 Istuinvyöt

 

 Käytä asentotukivöitä VAIN käyttäjän asennon tukemi-
seen. Näiden vöiden vääränlainen käyttö voi aiheuttaa 
käyttäjän vakavan loukkaantumisen.

 

 Varmista, että käyttäjä ei luisu alaspäin pyörätuolin 
istuimella. Mikäli näin tapahtuu, voi käyttäjän rintakehä 
puristua tai seuraa tukehtuminen vöiden aiheuttaman 
puristuksen johdosta.

 

 Vöitä ei saa milloinkaan käyttää kiinnitysvälineenä 
moottoriajoneuvoissa.

•  Istuinvyötä tulee käyttää aina ohjeiden mukaisesti.
•  Istuinvyön ja reiden välissä tulisi olla suunnilleen yhden käden-

leveyden verran tilaa; tätä etäisyyttä ei tule ylittää.
•  Vakavan loukkaantumisen välttämiseksi varmista, että istuin-

vyö on kunnolla kiinnitetty.
•  Varmista hätätilanteen varalta, että istuinvyö voidaan helposti 

avata.

9.6.1 Auto- ja lentokonesolkivyöt

•  Istuinvyö kiinnitetään työntämällä vyön kieli solkeen, kunnes 
se napsahtaa.

•  Varmista, että vyö on tukevasti kiinnitetty.
•  Istuinvyö avataan nostamalla lentokonesoljen läppää tai pai-

namalla autosolkivyön painiketta.
•  Istuinvyön säätämiseksi kumpaakin hihnaa vedetään vastak-

kaiseen suuntaan, kunnes saavutetaan haluttu kireys ja solki 
on keskellä. 

9.6.2 Velcro-vyö

•  Istuinvyö kiinnitetään työntämällä istuinvyön pitkä puoli toisel-
la puolella olevaan solkeen.

•  Purista vyötä tarrasulkijan otteen saamiseksi tiukalle.

9.7 Kaatumaesteet

 

 VAROITUS - Motion 
Composites suosit-
telee voimakkaasti 
kaatumaesteiden 
käyttöä

Kaatumaesteiden (kuva 5) 
tarkoituksena on pyörätuo-
lista putoamisten ehkäise-
minen.

•  Kaatumaesteiden irrotta-
miseksi tai kääntämiseksi 
ylös painetaan lukituspainiketta (1) ja kaatumaesteet (2) vede-
tään ulos tai käännetään ylös.

•  Kaatumaesteiden asentamiseksi takaisin paikoilleen painetaan 
lukituspainiketta ja ne työnnetään runkoon, kunnes ne nap-
sahtavat paikoilleen.

•  Rakenteesta riippuen korkein esteenylitysvara on 1½-2” (3,8-
5,0 cm)

•  Kaatumaesteitä ei tule käyttää kallistusapulaitteina.
•  Asentakaa aina molemmat kaatumaesteet.

Kuva 4

1

Kuva 5

2

1

Kuva 5



Näiden varoitusten huomiotta jättäminen ja pyörätuolin tarkas-
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9.8 Kelauspyörien akselit

9.8.1 Pikalukitusakselit

 

 VAROITUS – Ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut 
pikalukitusakselit ovat osa 
pyörätuolin perusvarustusta. 
Muut akselityypit ovat lisäva-
rusteita. Kaikkien pikalukitus-
akseleiden tarkoituksena on 
tehdä kelauspyörien irrotta-
minen helpoksi. Ne voivat 
kuitenkin väärin käytettyinä 
olla vaaraksi.

 

 Pyörätuolia ei saa missään tapauksessa käyttää, ellette 
ole varma, että molemmat kelauspyörien akselit ovat lu-
kittuneet paikalleen akseliholkkiin. Muussa tapauksessa 
kelauspyörä saattaa irrota käytössä ja aiheuttaa kaatu-
misen. Akselin kunnollinen lukittuminen voidaan havaita 
akselin keskiössä olevasta pikalukituspainikkeesta, joka 
on tällöin kokonaan ulostyöntyneenä. Lopullisena varo-
toimenpiteensä on myös hyvä koettaa vetää pyörää irti 
sen varmistamiseksi, että akseli on tukevasti lukittunut.

•  Kelauspyörien irrottamiseksi painetaan pyörännavan keskiös-
sä olevaa painiketta (kuva 6) ja vedetään pyörät irti (1).

•  Kelauspyörien asentamiseksi takaisin paikoilleen painetaan 
pikalukitusakseleiden painiketta, työnnetään akseli pyörätuo-
lin akseliholkkiin ja vapautetaan painike.

•  Varmista aina, että pikalukituksen pidäkekuulat (2) ulottuvat 
akseliholkin ulkopuolelle tukevan lukituksen aikaansaaden.

9.8.2 Kiinteät akselit

•  Kelauspyörien irrottamiseksi: 
ruuvaa pyörätuolin akselihol-
kin sisällä oleva pultti (1) auki 
(kuva 7) ja vedä pyörä ulos.

•  Kelauspyörien asentamiseksi 
takaisin pyörätuoliin: työnnä 
kierteistetyt akselit (2) akseli-
holkkiin.

•  Kiristä pultti (1) ja varmista, 
että pyörä pyörii edelleen va-
paasti.

9.9 Istuinliinat
•  Istuinliinoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi istuinpintana. Käy-

tä aina tyynyä.
•  Varmista, että liina on hyvässä kunnossa (esim. ei hankautu-

mista, repeytymiä eikä kuluneisuutta).

9.10 Työntökahvat
Työntökahvat ovat lisävarusteita joissakin Motion Composites 
–pyörätuoleissa. Työntökahvat tarjoavat tukipisteet avustajalle 
pyörätuolin pitelemiseksi sen takaa putoamisen tai kaatumisen 
estämiseksi. Mikäli käytettävissä on avustaja, tulisi työntökah-
vat asennuttaa pyörätuoliin Motion Compositesin tai valtuutetun 
jälleenmyyjän toimesta.
Motion Composites tarjoaa työntökahvoja, jotka ovat selkä-
nojatankojen kanssa yhdysrakenteiset tai pulttikiinnityksellä 
varustetut. Motion Composites suosittelee, ETTEI KÄYTETÄ 
muita kuin Motion Compositesin valmistamia pulttikiinnityksellä 
varustettuja työntökahvoja, sillä ne voivat vaurioittaa selkä-
nojaa tai sen tankoja Motion Composites –pyörätuolissa. Avus-
tajan tulee säännöllisesti tarkastaa työntökahvojen otepinnat 
sen varmistamiseksi, että ne ovat tukevasti paikoillaan eivätkä 
pääse luistamaan tai irtoamaan.
Työntökahvoja EI MILLOINKAAN saa käyttää pyörätuolin nos-
tamiseen tai vetämiseen, etenkään pyörätuolin ollessa miehitet-
tynä, sillä ne voivat irrota.
Pyötätuolin nostaminen tulee AINA tapahtua rungon kiinteistä 
osista tarttumalla (ei irrotettavista kahvoista, selkänojasta, käsi-
nojasta tai jalkatuesta).
Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi aiheuttaa pyörä-
tuolin vaurioitumisen, siitä putoamisen, sen kaatumisen tai hallin-
nan menetyksen ja käyttäjän, avustajan tai muiden henkilöiden 
vakavan loukkaantumisen.

10.  APEX:n säädöt ja 
kunnossapito

10.1 Huolto

Käänny jälleenmyyjän puoleen huollon tilaamiseksi. Täydellinen 
ja päivitetty luettelo huoltopalvelujen tarjoajista löytyy kotisivuil-
tamme.

10.2 Varaosat

Tilaustiedot:
Vieraile verkkosivuillamme, josta voi ladata osia koskevan ohje-
kirjan ja katsella tilaustietoja.

Yhteystietomme:

Motion Composites Inc.
160, Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l’Achigan, Quebec
J0K 3H0 Canada
Puh: 1-866-650-6555
Fax: (450) 588-0200
support@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

Kuva 6

Kuva 7
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10.3 Tarvittavat työkalut

 

 APEX on suunniteltu huollettavaksi tavanomaisin työ-
kaluin. Kaikki ruuvit ja pultit ovat standardikokoisia ja 
säädettävissä kiintoavaimella, hylsyavaimella tai kuusio-
koloavaimella. Älä käytä paineilma- tai sähkötyökaluja, 
kiristäminen tulee tehdä manuaalisesti.

Luettelo työkaluista on tämän käyttöohjeen lopussa. Tietyt 
Apex-pyörätuoliin tehtävät säädöt eivät ole turvaruuveista joh-
tuen mahdollisia. Tällaiset säädöt kuuluvat yksinomaan Motion 
Compositesin suoritettaviksi.

10.4 Yleinen kunnossapito

10.4.1 Rengaspaine

•  Tarkista rengaspaine painemittarilla.
•  Varmista suositeltu rengaspaine, joka on merkitty renkaan 

sivuun.
•  Täytä, mikäli paine on renkaan sivussa suositeltua lukemaa 

alempi.
•  Älä täytä renkaita yli suositellun paineen.
•  Ylitäyttö voi johtaa renkaan rikkoutumiseen ja henkilövahin-

koon.
•  Vajaatäyttö voi johtaa renkaan puhkeamiseen.

 Maksimipaine
Paineilmarengas 1 3/8” 65 psi
Paineilmarengas, korkeapaine 1 ¼ ja 1 3/8” 110 psi
Paineilmarengas, korkeapaine 1” 145 psi

10.4.2 Pyörätuolin puhdistaminen

•  Puhdista pyörätuoli puhtaalla pehmeällä liinalla saippualla ja 
vedellä.

•  Huuhtele ja kuivaa pyörätuoli kunnolla.
•  ÄLÄ käytä liuotinpohjaisia puhdistusaineita.
•  ÄLÄ käytä hankaavia puhdistusaineita.
•  ÄLÄ käytä painepesuria.

Maalipinnoite ja runko
•  Puhdista maalatut pinnat miedolla saippualiuoksella vähintään 

kerran kuukaudessa.
•  Suojaa maalipinta hankaamattomalla autovahalla joka kolmas 

kuukausi.

Akselit ja liikkuvat osat
•  Puhdista akselit ja liikkuvat osat VIIKOTTAIN hieman kostu-

tetulla liinalla.
•  Pyyhi pöly pois akseleilta ja liikkuvilta osilta.

Verhoilu:
•  Ainoastaan käsinpesu (konepesu voi vahingoittaa kangasta).
•  Kuivaus ainoastaan ilmassa. ÄLÄ kuivaa koneellisesti, sillä 

kuumuus vahingoittaa kangasta.

10.4.3 Pyörätuolin säilyttäminen ja lähettäminen

Kun pyörätuolia ei käytetä, se tulee säilyttää puhtaassa ja kui-
vassa paikassa. Muussa tapauksessa pyörätuoli saattaa ruos-
tua ja/tai syöpyä. Jos tuolia on pidetty säilytyksessä pidempään 
kuin muutaman viikon ajan, sen moitteeton toiminta tulee var-
mistaa. Tarpeen mukaan on tarkastettava ja huolettava kaikki 
kappaleessa 13 ’Turvatarkastusten luettelo’ mainitut kohdat.
Jos tuolia on pidetty säilytyksessä yli kahden kuukauden ajan, 
se tulee tarkastuttaa pätevällä mekaanikolla.
Pyörätuolia lähetettäessä tulee käyttää tukevaa pahvilaatikkoa, 
joka suojaa pyörätuolia mahdollisilta iskuilta. Pyörätuoli tulee 
tarkastaa sitä vastaanotettaessa.

10.5 Selkänoja

10.5.1 Selkänojan 
pystytankojen 
irrottaminen/
asentaminen

•  Selkänojan jäykistystangon 
ja selkänojatankojen sää-
täminen kuuluu ainoastaan 
Motion Compositesin tai 
valtuutetun osapuolen teh-
täväksi.

10.5.2 Selkänojan kallistuksen säätäminen

•  Avaa ruuvia (1) ja irrota ruu-
vi (2) säätölaitteesta (kuva 
9).

•  Säädä kallistus haluttuun 
kulmaan mekanismia liu’utta-
malla.

•  Asenna ruuvi (2) takaisin pai-
kalleen ja kiristä molemmat 
ruuvit tiukalle. 

10.5.3 Istuinvyön irrottaminen/asentaminen

•  Irrota ruuvi (1) vyöhön kiinnitetyn istuinvyön kiinnityskappa-
leen (2) irrottamiseksi (kuva 10).

•  Asenna ruuvi (1) suoraan rungon kiristyskappaleeseen (3) 
(kuva 11).

•  Kiristä ruuvia (1), kunnes se on kunnolla kireällä.
•  Toista samat vaiheet toiselle puolelle.

Kuva 8

1

2

Kuva 9

2

1 1

3

 Kuva 10 Kuva 11
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10.5.4 Selkänojan korkeuden säätäminen

•  Avaa ruuvia (1), jolla selkänojan kangas on kiinnitetty (kuva 
12).

•  Vedä selkänojan kangasta alaspäin useita senttimetrejä pääs-
täksesi käsiksi ruuviin (2), jolla työntökahva on kiinnitetty.

•  Poista ruuvi (2) ja selkänojan kahva.
•  Selkänojan korkeuden säätämiseksi siirretään kahvan sisällä 

olevaa kohdistustappia (3) kierteitetyn tangon avulla (¼”-20).
•  Tämän vaiheen tultua suoritetuksi pitele kohdistustappia (3) 

ruuvin (2) avulla, kun otat kierteitetyn tangon pois.
•  Poista ruuvi (2) ja asenna selkänojan kahva takaisin.
•  Kohdista ruuvi (2) asennusreiän kanssa.
•  Asenna ruuvi (2) ja aluslevy paikoilleen ja kiristä.
•  Toista samat vaiheet toiselle puolelle.
•  Asenna selkänojan kangas takaisin ruuvin (1) avulla ja kiristä 

tiukkaan.

10.5.5  Standardi-istuinkankaan asentaminen/
irrottaminen

•  Irrota ruuvi (1), jolla selkänojan kan-
gas on kiinnitetty (kuva 16).

•  Vedä selkänojan kangasta alaspäin 
useita senttimetrejä päästäksesi kä-
siksi ruuviin (2), jolla työntökahva on 
kiinnitetty.

•  Poista ruuvi (2) ja sitten selkänojan 
kahva.

•  Irrota tai asenna selkänojan kangas.
•  Kun uusi selkänojan kangas on tullut 

asennetuksi, asenna kahvat takaisin 
kohdistamalla ne asennusreikiin.

•  Asenna ja kiristä ruuvi (2) tiukalle.
•  Asenna selkäojan kangas ja kiinnitä 

se tiukasti ruuvilla (1) molempiin selkä-
nojan pystytankoihin.

10.5.6  Kireyssäädettävän istuinkankaan 
asentaminen/irrottaminen

• Kireyssäädöl-
lä varustetun 
selkänojakankaan 
irrottamiseksi 
toimitaan samalla 
tavoin kuin stan-
dardikankaan 
tapauksessa. 
Selkänojan pääl-
listä nostamalla 
päästään käsiksi 
kahteen pulttiin, 
joiden avulla 
päällinen voidaan 
poistaa.

•  Kireyttä sääde-
tään nostamalla 
ensin selkänojan päällisen läppää, jolloin vaakasuorat hihnat 
(a) tulevat näkyviin. Avaa tarrahihnat ja säädä sen jälkeen 
kukin hihna erikseen tarrahihnan avulla tai solkimekanismilla 
haluttuun kireyteen.

 

 HUOMIO – VÄLTÄ hihnajärjestelmän liiallista kiristämis-
tä, sillä se voi vaurioittaa selkänojatankoja. Lopuksi sel-
känojan päällisen läppä käännetään alas vaakasuorien 
säätöhihnojen päälle, minkä jälkeen säätö on loppuun 
suoritettu.

10.6 Käsinoja

10.6.1 Taakse taittuvien käsinojien asentaminen

• Taakse taittuva käsinoja ei sovellu Apex-pyörätuoliin.

10.6.2 T-käsinojien korkeuden säätäminen

•  Taita vipua (1) vasem-
malle tai oikealle käsi-
nojan vapauttamiseksi 
lukituksesta (kuva 15).

•  Korkeutta säädetään 
liu’uttamalla käsinojan 
yläosaa alaosan sisään.

•  Säädä osa (2) halutulle 
korkeudelle.

•  Käännä vipu takaisin 
lukitusasentoon.

•  Varmista, että käsinoja 
napsahtaa paikalleen 
tukevasti kiinnittyen.

10.6.3  Irrotettavien T-käsinojien ja jäykän 
sivusuojan asentaminen

•  Asenna käsinojan kiristin (1) rungon yläputkeen 160 mm:n 
(6¼”) etäisyydelle rungon 
takaputkesta (kuva 16).

•  Kiristä ruuveja (2) hieman 
siten, että kiristin pääsee 
edelleen kiertymään.

•  Työnnä käsinoja tai sivusuo-
jus kiristimeen (1).

•  Kierrä kiristintä (1), kunnes 
sivusuojus on istuimeen näh-
den suorassa.

•  Kiristä ruuvit (2) tiukalle. 

Kuva 12

Kuva 16

Kuva 16a

Kuva 15

Kuva 16
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10.6.4 Käsinojan pehmusteen vaihtaminen

•  Avaa pehmusteen alla olevat ruuvit (1) ja irrota ne (putken 
kautta) (kuva 17).

•  Korvaa pehmuste 
uudella.

•  Asenna ruuvit (1) 
takaisin paikoilleen ja 
kiristä tiukalle.

10.6.5  Sivuun kääntyvän käsinojan kannattimen 
asentaminen

•  Irrota molemmat pultit (kuva 18).
•  Kohdista käsinojan kannatin rungossa olevien asennusreikien 

ja kääntökannattimen kanssa.
•  Asenna uudet olkapultit vanhojen tilalle ja kiristä tiukalle.

10.6.6  Sivuun kääntyvän käsinojan korkeuden 
säätäminen

•  Vedä käsinoja ulos kannattimesta (1) (kuva 19a).
•  Irrota ruuvit (2) (kuva 19b).
•  Siirrä kohdistustappia (3) käsinojan putken sisällä halutulle 

korkeudelle pitkällä ruuvitaltalla.
•  Asenna ruuvit (2) takaisin paikoilleen.
•  Työnnä käsinoja takaisin kannattimeen.

10.7 Jalkatuen pituus

10.7.1 Jalkatuen pituuden säätäminen

•  Avaa ruuvia (1) 
(kuva 19c).

•  Siirrä pidennysput-
kea eturipustimen 
sisällä haluttuun 
pituuteen.

•  Kiristä ruuvi (1) 
tiukalle

10.8 Istuin

10.8.1 Istuinkankaan vaihtaminen

•  Irrota istuinkangas 
(tarrapinta).

•  Asenna uusi kangas 
paikalleen.

•  Säädä kireys tarrahih-
noilla

10.9 Istuinkorkeus
Jokainen istuinkorkeuteen tehtävä muutos edellyttää myös 
kaatumaesteiden, tukipyörän kallistuksen ja kelauspyörän 
aurauskulman säätämistä, mikäli tuoli on varustettu 3° tai 6°:n 
camber-kulmalla. Näiden säätöjen tekeminen ennen pyörätuolin 
käyttämistä on tärkeää loukkaantumisriskin vähentämiseksi.

10.9.1 Istuinkorkeuden muuttaminen edessä

Istuinkorkeutta voidaan muuttaa etupuolella jollakin seuraavista 
tekniikoista:
•  asentamalla tukipyörä eri reikään haarukassa
•  asentamalla erikokoinen tukipyörä
•  vaihtamalla varsipultin pituutta (+0”, +1” (2,5 cm) ja +2” (5,0 

cm)).

10.9.2 Istuinkorkeuden muuttaminen takana

Istuinkorkeutta takana voidaan muuttaa jollakin seuraavista 
tekniikoista:
•  asentamalla kelauspyörän akseliholkki eri kohtaan kiinnitysle-

vyssä
•  asentamalla erikokoiset kelauspyörät.

10.9.3  Istuinkorkeuden muuttaminen edessä ja 
takana

Istuinkorkeuden muuttamiseksi samanaikaisesti edessä ja taka-
na voidaan:
•  käyttää toista, paksuudeltaan erilaista istuintyynyä.

Kuva 17

Kuva 18

1

    

 K uva 19a K uva 19b

Kuva 20

1

1

Kuva 19c
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10.10  Tukipyörät, haarukat ja 
tukipulttirakenteet 

10.10.1  Tukipyörien irrottaminen/asentaminen/
säätäminen

•  Avaa ja irrota pultti (1) (kuva 
21).

•  Vedä pyöränakseli ulos.
•  Irrota, asenna tai säädä tuki-

pyörää.
•  Kiristä pultti (1) tiukalle.

10.11 Kelauspyörät

10.11.1 Pikalukitusakseleiden säätäminen

•  Irrota kelauspyörä pyörä-
tuolista.

•  Pikalukituspainikkeen ta-
kana on mutteri, jolla sää-
detään akselin pituutta.

•  Pitele akselia kiintoavai-
mella toisesta päästä (pi-
däkekuulien läheltä) (kuva 
23)ja kierrä pikalukitus-
painikkeen takana olevaa 
mutteria akselin pituuden 
muuttamiseksi.

•  Asenna pikalukitusakseli 
takaisin pyörätuolin akseliholkkiin.

•  Pikalukituksen pidäkekuulien tulee ulottua akseliholkin ulko-
puolelle tukevan lukituksen varmistamiseksi.

10.11.2 Kelausvanteiden vaihtaminen/säätäminen

•  Poista rengas muovisen renkaanpoistotyökalun avulla (1) 
(kuva 24).

•  Poista kaikki vanteen (3) sisällä olevat mutterit (2).
•  Vaihda kelausvanne (4) uuteen ja kohdista kiinnitysreiät (5).
•  Asenna mutterit takaisin paikoilleen ja kiristä tiukalle.
•  Asenna rengas takaisin vanteelle.

10.10.2  Tukipyörän holkin irrottaminen/
asentaminen

•  ÄLÄ avaa turvaruuveja.
•  Tukipyörän holkin 

asentaminen ja 
säätäminen kuuluu 
yksinomaan Mo-
tion Compositesin 
tehtäväksi.

10.10.3  Tukipyörän holkin kulman säätäminen

•  Kaikkien neljän pyö-
rän tulee koskettaa 
lattiaa.

•  Käytä haarukan 
kotelossa olevaa 
yhdysrakenteista 
vesivaakaa.

•  Mikäli holkki ei ole 
vaakasuorassa, 
avaa ruuveja (1) 
(kuva 22).

•  Säädä kulma 
tukipyörän holkkia 
kiertämällä, kunnes 
kupla on vesivaa’an 
keskellä..

•  Kiristä ruuvit (1). 
Tämä säilyttää 
holkin asennon.

•  Tarkista uudelleen vesivaa’an avulla, että pyöränholkki on 
kohtisuorassa maahan nähden.

Kuva 21

Kuva 22

Kuva 22

1

Kuva 33

Kuva 34
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10.11.3 Taka-akselin korkeuden säätäminen

•  Avaa molemmissa kal-
listusputken kiristimissä 
(vasemmalla ja oikealla) 
olevia ruuveja (1).

•  Siirrä takakallistusput-
kea kannattimessaan.

•  Kiristä molemmissa kal-
listusputken kiristimissä 
(vasemmalla ja oikealla) 
olevat ruuvit.

 

 Istuinkorkeus, 
istuimen syvyys, 
selkänojan kulma, 
istuinjärjestelmä, 
verhoilu, kelaus-
pyörien koko/
asema, tukipyörien 
koko/asema sekä käyttäjän kunto vaikuttavat suoraan 
pyörätuolin vakauteen. Jokainen muutos johonkin tai 
mihin tahansa näiden yhdeksän tekijän yhdistelmästä 
saattaa heikentää pyörätuolin vakautta. Nämä säädöt 
kuuluvat pätevän mekaanikon tehtäviksi. Istumakor-
keuksilla on spesifiset asemat riippuen kelauspyörän 
koosta, sen asemasta, tukipyörän koosta/asemasta ja 
istuinkulmasta. Nämä säädöt kuuluvat EHDOTTOMAS-
TI pätevän mekaanikon tehtäviksi.

10.11.4 Kelauspyörien raidevälin säätäminen

10.12 Pyöränlukot

10.12.1 Pyöränlukon vaihtaminen/säätäminen

•  Avaa ruuveja (1) (kuva 28).
•  Siirrä lukko haluttuun koh-

taan.
•  Kiristä ruuvit (1) tiukalle. 

Lopullinen kiristäminen tulee 
tehdä manuaalisesti.

•  Päälle kytkettynä lukon tulisi 
upota 3 mm renkaaseen.

10.13 Pyöränlukon jatkos

10.13.1  Pyöränlukon jatkosten vaihtaminen/
säätäminen 

•  Avaa ruuvia (1) (kuva 28.1).
•  Kohdista silmukka asennus-

reikään.
•  Kiristä lukitusvivun ruuvi (1) 

uudelleen.

•  Avaa takakallistusput-
ken kiristimen alaosassa 
(vasemmalla ja oikealla) 
olevia ruuveja (1).

•  Siirrä akseliholkkia 
sisään tai ulos takakallis-
tusputken kiristimessä. 
Älä siirrä holkkia siinä 
olevaa merkintää pidem-
mälle.

•  Kiristä molemmissa kal-
listusputken kiristimissä 
(vasemmalla ja oikealla) 
olevat ruuvit.

10.11.5  Pyörien aurauksen säätäminen 
kelauspyörän camber-kulman välityksellä. 

•  Irrota kelauspyörä.
•  Pidä pyörätuoli vaaka-

tasossa kolmen muun 
pyörän varassa.

•  Avaa takakallistusput-
ken kiristimessä (1) ole-
vaa ruuvia lievä kireys 
säilyttäen.

•  Kierrä akseliholkkia (3) 
siten, että vesivaa’an 
kupla (2) on keskellä.

•  Kiristä takakallistus-
putken kiristimessä (1) 
oleva ruuvi.

10.14 Kaatumaesteet

10.14.1 Kaatumaesteiden korkeuden säätäminen

Kaatumaesteitä on käytettävä pyörätuolissa kaikkina aikoina. 
Koska kaatumaesteet ovat joillakin pyörätuolin markkina-alu-
eilla lisävaruste, Motion Composites suosittelee voimakkaasti 
kaatumaesteiden tilaamista, koska ne ovat tärkeä turvavaruste 
pyörätuolin käyttäjälle. Käytä niitä aina. 
Kaatumaesteiden tulisi olla 1½ - 2¾ tuuman (40-70 mm) 
korkeudella maasta. Väärä etäisyys voi aiheuttaa pyörätuolin 
jäämisen esteen päälle tai tilanteen, jossa kaatumaeste ei estä 
pyörätuolia kaatumasta.
•  Paina painiketta (1) (kuva 29) ja siirrä kaatumaesteiden varret 

haluttuun pituuteen.
•  Varmista, että painike napsahtaa takaisin paikalleen.

 

 Mikäli ette kykene säätämään kaatumaesteitä oikealle 
korkeudelle, ottakaa yhteys Motion Composites –jäl-
leenmyyjään kaatumaesteen vaihtamiseksi toisenkokoi-
seksi.

Kuva 25

1

1

Kuva 26

Kuva 27
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1

Kuva 28.1

1

Kuva 28

         

Kuva 29a Kuva 29b
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10.15.  Päätukisarja ja päätuen 
kannatin

10.15.1 Päätuen kannattimen asentaminen

•  Katkaise työntökahvan pää veitsellä 
siten, että kykenet näkemään työn-
tökahvan sisään.

•  Työnnä 1/4”-20 tukimutteri (1) (kuva 
30) tukimutterin asennustyökalulla 
(2) kahvan sisään (40 mm).

•  Asenna päätuen kannattimen kiris-
tyskappale kiristämällä se 1/4”-20 
sisäholkkiin.

10.15.2 Päätukisarjan asentaminen

•  Päätuen kannattimen tultua asennetuksi säädettävä päätuki 
työnnetään vaakasuoraan vastakappaleeseen.

•  Asenna päätuki kuulaniveleen ja kiristä kolme ruuvia (1) (kuva 
31).

•  Kiristä kaikki osat säädön tultua suoritetuksi.

10.17  Invakuljetuspalvelujen 
käyttö

 

 Loukkaantumisriskin vähentämiseksi Motion Compo-
sites suosittelee, ettei pyörätuolin käyttäjiä kuljeteta 
minkäänlaisissa ajoneuvoissa siten, että käyttäjä istuu 
pyörätuolissa. Motion Composites on tietoinen siitä, 
että pyörätuolin käyttäjän turvallisin kuljetusvaihtoeh-
to on siirtyä asianmukaiselle istuimelle ajoneuvossa ja 
käyttää autoteollisuuden tarjoamaa turvajärjestelmää. 
Motion Composites ei voi suositella eikä suosittele min-
käänlaisia pyörätuolien kuljetusjärjestelmiä.

Pyörätuolin normaalia istuinvyötä ei milloinkaan tule käyttää 
turvavyönä invakuljetusajoneuvossa istumisen aikana. 

Kuljetussäädökset voivat vaihdella maakohtaisen lainsäädän-
nön mukaisesti. Käyttäkää ainoastaan oman lainsäädäntönne 
hyväksymiä kiinnitysjärjestelmiä.

Loukkaantumisten välttämiseksi tulee kaikki esineet ja varus-
teet poistaa ja irrottaa pyörätuolista ja säilyttää turvallisesti 
invakuljetusajoneuvossa.

Tarkistakaa, onko pyörätuolinne valmistettu kuljetusvarusteilla 
varustettuna (Transit Option).

VAROITUS

Mikäli pyörätuolinne EI ole varustettu kuljetusvarusteilla:
1.  ÄLÄ MILLOINKAAN anna kenenkään istua tässä pyörätuo-

lissa sen ollessa liikkuvassa ajoneuvossa.
a.  Siirrä käyttäjä AINA hyväksyttyyn ajoneuvon istuimeen.
b.  Kiinnitä käyttäjä AINA moottoriajoneuvon asianmukaisilla 

kiinnitysjärjestelmillä.
2.  Onnettomuustapauksessa tai äkkipysähdyksessä käyttäjä 

voi lentää ulos tuolista. Pyörätuolin istuinvyöt eivät kykene 
estämään tätä, ja vyöt ja hihnat voivat aiheuttaa lisää louk-
kaantumisia.

3.  Tuolia EI MILLOINKAAN saa kuljettaa ajoneuvon etuistui-
mella. Se saattaa siirtyä paikaltaan ja haitata kuljettajaa.

4.  Pyörätuolia tulee AINA kiinnittää siten, että se ei pääse rul-
laamaan tai siirtymään.

5.  ÄLÄ käytä tuolia, joka on ollut osallisena liikenneonnettomuu-
teen.

Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi aiheuttaa pyörä-
tuolin vaurioitumisen, siitä putoamisen, sen kaatumisen tai hallin-
nan menetyksen ja käyttäjän, avustajan tai muiden henkilöiden 
vakavan loukkaantumisen.

10.16 Amputaatiotuki

10.16.1 Amputaatiotuen asentaminen

•  Amputaatiotukilevy ei sovellu Apex-pyörätuoliin.

Kuva 30

Kuva 31
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11.  Motion Compositesin 
rajoitettu takuu

A. Runko – Rajoitettu 5 vuoden käyttöikä

Motion Composites myöntää pyörätuolin hiilikuiturungolle elini-
käisen takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta. Tämä ta-
kuu rajoittuu hiilikuiturunkoon ja ensimmäiseen käyttäjään, eikä 
ole siirrettävissä. Alumiinirungolla on rajoitettu 5 vuoden takuu. 

B. Komponentit – 1 vuosi

Motion Composites myöntää kaikille Motion Compositesin val-
mistamille komponenteille kahden (2) vuoden takuun materiaa-
li- ja valmistusvirheiden osalta, jäljempänä lueteltuja osia lukuun 
ottamatta.

C. Rajoitukset ja poikkeukset

1  Motion Composites korvaa seuraavat osat 30 vuorokauden 
ajan:

• kelaus- ja tukipyörien renkaat ja sisäkumit, verhoilu (mukaan 
lukien tyynyt, istuinliinat, käsinojan päällinen) ja työntökahvo-
jen otepinnat; 

2 Tämä takuu ei kata:

• vaurioita, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta tai muista 
olosuhteista, jotka eivät ole Motion Compositesin hallinnassa;

3 Takuu ei ole voimassa, mikäli:

• alkuperäinen Motion Composites -sarjanumerotarra on pois-
tettu, sitä on muutettu tai vahingoitettu; tai

4 Pyörätuolin ja komponenttien käyttöikä:

• pyörätuolin ja sen komponenttien kestoaika tai käyttöikä voi 
vaihdella käytännöstä, hoidosta, käsittelystä ja käytön run-
saudesta riippuen. Altistuminen auringonvalolle, kuumuudelle 
ja vedelle voi vaikuttaa pyörätuolin käyttöikään. Pyörätuolin 
pitäminen puhtaana ja sen säilyttäminen viileässä, kuivassa 
paikassa poissa auringonvalon ulottuvilta pidentää pyörätuolin 
käyttöikää;

• pyörätuolia on hoidettu huolimattomasti, se on joutunut onnet-
tomuuteen, sitä on huollettu asiantuntemattomasti, säilytetty 
tai käytetty väärin käyttöohjeiden vastaisesti, kaupallisessa 
tai laitoskäytössä, väärinkäytetty tai kaltoin kohdeltu, mukaan 
lukien siihen kuitenkaan rajoittumatta suurimman painokapasi-
teetin ylittäminen (113,4 kg); tai

• pyörätuoli on vaurioitunut asiantuntemattomien korjaustoi-
menpiteiden johdosta tai mille tahansa komponentille tehdyn 
korjauksen johdosta, joka on suoritettu ilman Motion Composi-
tesin nimenomaista kirjallista suostumusta; tai

• pyörätuolia on modifioitu ilman Motion Compositesin nimen-
omaista kirjallista suostumusta, mukaan lukien, siihen kuiten-
kaan rajoittumatta, valtuuttamattomien osien tai lisävarustei-
den käytön välityksellä tapahtunut modifiointi; tai

• pyörätuolia on käytetty voimaharjoittelulaitteena; tai

• pyörätuolin kuljetuskiinnitysjärjestelmää (Transit Tie-Down 
System (TTDS)) on väärinkäytetty; jos TTDS-järjestelmää ei 
ole liitetty neljään Motion Compositesin osoittamaan ja asenta-
maan lenkkiin.

5  Tämä takuu ulottuu ainoastaan Motion Composites –tuotteen 
alkuperäisiin kuluttajaostajiin.

 

 TÄRKEÄ HUOMAUTUS KOSKIEN KULUTTAJAN 
OIKEUKSIA

Tässä valmistajan takuussa myöntämämme edut ovat lisänä 
eivätkä vähennä mitään oikeuksia ja korjauksia, joita paikalliset 
kuluttuajansuojalait voivat sisältää. Tämä valmistajan takuu on 
sen maan, provinssin, osavaltion tai alueen lakien alaisia, josta 
Motion Composites –tuote on ostettu.
Monissa maissa kuluttajilla on paikallisten kuluttajalakien mää-
räämiä lakisääteisiä oikeuksia. Tällaiset kuluttajalait voivat olla 
erilaisia maiden, alueiden, osavaltioiden tai provinssien välillä, 
eikä niitä monissa tapauksissa voida sulkea pois.
Tämän valmistajan myöntämän takuun tarkoituksena ei ole:
•  muuttaa tai sulkea pois mitään lakisääteisiä kuluttajan oikeuk-

sia, joita ei voida laillisesti muuttaa tai sulkea pois; tai
•  rajoittaa tai sulkea pois mitään oikeutta, joka teillä on henkilöä 

kohtaan, joka on myynyt Motion Composites –tuotteen teille, 
mikäli tämä henkilö on rikkonut myyntisopimuksen kanssanne.

D. Meidän vastuumme

Motion Compositesin yksinomainen velvollisuus tämän takuun 
alaisten korjaustoimenpiteiden osalta rajoittuu tällaiseen kor-
jaukseen ja/tai vaihtoon.

E. Takuuhuolto

Mikäli pyörätuolinne vaati takuuhuoltoa, kääntykää valtuutetun 
Motion Composites –jälleenmyyjän puoleen Kanadassa tai jon-
kin valtuutetun jakelijan puoleen muualla maailmassa. Materiaali- 
tai valmistusvirheen ollessa kyseessä jälleenmyyjän tai jakelijan 
tulee pyytää palautuksen hyväksymisnumero (RA) Motion 
Compositesilta. Motion Composites myöntää RA-numeroita 
ainoastaan valtuutetuille Motion Composites –jälleenmyyjille ja 
–jakelijoille. Mikäli ette saa tyydyttävää takuupalvelua, kirjoitta-
kaa suoraan osoitteeseen 
Motion Composites Customer Service, 160, Armand-Majeau 
Sud, Saint-Roch-de-l’Achigan, Qc, J0K 3H0 tai sähköpostilla: 
service@motioncomposites.com.

Älkää palauttako tuotteita tehtaallemme ilman meiltä saatua 
hyväksyntää. 

HUOMAUTUS KULUTTAJILLE

1. Edellä mainittu takuu on nimenomainen ja korvaa kaikki 
muut ilmaistut takuut, mukaan lukien kirjalliset tai suulliset, 
nimenomaiset ja hiljaiset. Motion Composites ei ole vas-
tuussa mistään välillisistä vaurioista. Motion Composites –
pyörätuolinne rekisteröinti katsotaan kaikkien tämän takuun 
ehtojen hyväksynnäksi.

2. Edellä mainitun nimenomaisen takuun muuttaminen tai 
laajentaminen tai rajoituksista tai poissulkemiskohdista luo-
puminen on kielletty.
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12. Erityiset vauriot

12.1  Vauriot, jotka edellyttävät pätevän 
huoltoedustajan tekemää huoltoa

Seuraavien seikkojen ilmetessä pyörätuoli on huollatettava 
pätevällä huoltoedustajalla:

• pyörien säätäminen;
• etuhaarukoiden vialliset kuulalaakerit;
• tukipyörien vialliset kuulalaakerit;

12.2  Erityiset vauriot, jotka edellyttävät 
pyörätuolin palauttamista valmistajalle

Seuraavien seikkojen ilmetessä tulee aina kääntyä huoltoedus-
tajan puoleen ennen pyörätuolin lähettämistä korjattavaksi 
Motion Compositesille:

• osassa runkoa on halkeama tai murtuma;
• jonkin kiinnitysmutterin kierteet ovat vahingoittuneet;
• ongelmat jatkuvat, vaikka pätevä huoltoedustaja on tehnyt 

useita säätöjä tai korjauksia.

12.3 Korjausmenettely

Osat, jotka omistaja voi korjata: kelauspyörän rengas ja sisäku-
mi.

•  Osat, jotka valmistaja tai huoltokeskus korjaa: kaikki osat 
kelauspyörän rengasta ja sisäkumia lukuun ottamatta.

•  Osat, jotka voidaan irrottaa ja lähettää valmistajalle/jakelijalle 
tai muulle osapuolelle korjattavaksi: pyörät, käsinoja, jalkatuki, 
verhoilu, tyyny.

•  Tilanteita, joissa pyörätuoli tulee lähettää huoltoon: rikkoutu-
neet laakerit, löysät pinnat, vinossa olevat pyörät, löysä pultti, 
epänormaali tärinä, äänet ja mikä tahansa poikkeama rungos-
sa, etuhaarukan varsi ei ole kohtisuorassa lattiaan nähden, 
rikkoutunut osa kuten kaatumaesteet, verhoilun repeytymi-
nen, vuositarkastus.

•  Kääntykää asiakaspalvelumme edustajan puoleen huoltokes-
kusten täydellisen luettelon saamiseksi.

• http://www.moptioncomposites.com/en/team/

•  Jotkut jälleenmyyjät voivat tarjota korvaavia yksiköitä huollon 
ajaksi. Kääntykää huoltoedustajanne puoleen yksityiskohtais-
ten tietojen saamiseksi. Motion Composites säilyttää varaosia 
vähintään 10 vuotta tai ehdottaa yhteensopivaa vaihtoehtoa.

•  Mikäli pyörätuoli on tarpeen lähettää huoltokeskukseen tai 
valmistajalle huoltoa varten, se tulee pakata huolellisesti 
pahvilaatikkoon, johon pyörätuoli hyvin mahtuu. Kaatumaes-
teet, jalkatuki ja tyyny tulee poistaa ja pakata pienempään 
laatikkoon, joka sijoitetaan pahvilaatikkoon, jossa pyörätuoli 
on. Pyörätuoli tulee suojata suojakalvolla naarmuuntumisen tai 
kulumisen estämiseksi.

Työkalut
Kuusiokoloavain: Kiintoavaimet:
2,5 mm 10 mm
3 mm 11 mm
4 mm ½” (13 mm)
5 mm

Pikalukitusta varten: Muut:
7/16’’ (11 mm) Kiintoavain
3/4’’ (19 mm) Ristipääruuviavain
1’’ 1/16 (27 mm)

13.  Turvatarkastusten tarkis-
tusluettelo

Jokaisen käytön yhteydessä
Varmista, että pyörätuoli kulkee vaivattomasti ja suoraan.

Tarkista, esiintyykö tärinää, melua tai muuta normaalista 
toiminnasta poikkeavaa.

Varmista pyöränlukkojen kunnollinen toiminta. 

Varmista, että etuhaarukan varsi on kohtisuorassa lattiaan 
nähden.

Tarkasta renkaat visuaalisesti (etu & taka-) lian, alipaineen, 
kuluneiden kohtien tai kuluneisuuden osalta.

Varmista, että kaatumaesteputket (mikäli asennettu) ovat 
lukittuneet paikoilleen.

Tarkasta kankaat repeämien, esim. metallin aiheuttamien, 
osalta.

Varmista, että kädensijat (mikäli asennettu) eivät ole löysällä.

Tarkista, ettei kelausvanteissa ole teräviä reunoja eikä ras-
vaa tai muuta likaa.

Tarkista, etteivät osat häiritse toistensa toimintaa.

Tarkista, kuuluuko epäsäännöllisiä ääniä ja helinöitä.

Viikottain
Tarkista rengaspaine painemittarilla

Tarkista istuinkankaan kireys – sen tulisi olla suorassa pyörä-
tuolin ollessa avattuna ja säädettynä.

Kuukausittain
Tarkista pyörien suoruus. 

Tarkista pyöränhaarukan laakereiden toimivuus.

Vuosittain
Tarkistuta pyörätuoli kokonaisuudessaan valtuutetulla me-
kaanikolla.

 

 Omistaja tai avustaja pystyy säätämään rengaspaineen 
asianmukaisia työkaluja käyttäen. Mikäli jokin osa ei 
tarkastuksen jälkeen vaikuta toimivan moitteettomasti, 
pyörätuoli tulee välittömästi lähettää korjattavaksi päte-
välle mekaanikolle.

13.1 Pyörätuolin hävittäminen ja kierrätys

Pyörätuolin voi jättää hävitettäväksi jälleenmyyjälle tai kuntou-
tuskeskukseen.
Kaikki tuotteen osat tulee hävittää ja kierrättää kansallisten 
ympäristölakien ja -standardien mukaisesti.
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Käyttö-
ohje70380-a.11-APEX KÄYTTÖOHJE

Tekniset tiedot (ISO) taulukko
No. Mitta Kiinteä tai minimiarvo Maksimiarvo, mikäli relevantti Porrastus 

1 Istuintason kallistuskulma 0 ° 18 ° Portaaton

2 Tosiasiallinen istuimen syvyys 465 mm N/A mm 0

3 Istuimen leveys 457 mm N/A  mm 0

4 Tosiasiallinen istuinleveys 528 mm N/A mm 0

5 Istuinpinnan korkeus edessä 470 mm 483 mm Portaaton

6 Selkänojan kulma 25 ° -29 ° 12

7 Selkänojan korkeus 238 mm N/A mm 0

8 Selkänojan leveys 406 mm N/A mm 0

9 Päätuki selkänojan etupuolella N/A mm N/A mm 0

10 Päätuen korkeus istuimesta N/A mm N/A mm 0

11 Jalkalaudan etäisyys istuimesta 381 mm 432 mm Portaaton

12 Jalkatuen maavara N/A mm N/A mm 0

13 Jalkatuen pituus 135 mm N/A mm 0

14 Jalkatuen säärikulma 85 ° N/A ° Portaaton

15 Säären kulma istuimeen nähden 85 ° N/A ° Portaaton

16 Käsinojan korkeus 156 mm 240 mm 6

17 Käsinojan etureunan etäisyys selkänojasta 265 mm N/A mm 0

18 Käsinojan pituus 226 mm N/A mm 0

19 Käsinojan leveys 37 mm N/A mm 0

20 Käsinojan kallistus 10.5 ° N/A ° 0

21 Käsinojien välinen etäisyys 515 mm N/A mm 0

22 Käsinojarakanteen etusijainti 0 mm 492 mm 0

23 Kelausvanteen läpimitta 525 mm N/A mm 0

24 Kelauspyörän läpimitta 605 mm N/A mm 0

25 Pyöränakselin vaakasiirtymä 0 mm 160 mm Portaaton

26 Pyöränakselin pystysiirtymä 125 mm 175 mm Portaaton

27 124 mm N/A mm 0

Staattinen vakaus Testitulokset - APEX

Viite Vakaussuunta Kaatumiskulma

Epävakain Vakain

9,0 Eteenpäin Tukipyörät lukittuina 9,3 9,5 

N/A ° N/A °

Tukipyörät lukitsematta 9,2 9,4

10,1° 29,0° 

10,0 Taaksepäin Kelauspyörät lukittuina 10,3 10,5 

1,3° 19,2°

Kelauspyörät lukitsematta 10,2 10,4

4,0° 29,5°

11,0 Taaksepäin Kaatumaesteet 11,2 11,3

12,6° 30,1°

12,0 Sivuttain 12,1 12,2

Vasen 19,5° 23,5°

Oikea 19,5° 23,0° 

ISO7176-testit ovat saatavilla Motion Composites –pyörätuolin käyttäjälle, huoltokeskukselle, jälleenmyyjälle tai jakelijalle.
Ottakaa yhteys huolto-osastoomme osoitteessa info@motioncomposites.com tai puhelimella 1-450-588-6555 täydellisten testitulos-
ten saamiseksi.



Näiden varoitusten huomiotta jättäminen ja pyörätuolin tarkas-
tamisen ja kunnossapidon laiminlyöminen voi aiheuttaa pyörä-
tuolista putoamisen, sen kaatumisen tai hallinnan menetyksen ja 
käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden vakavan loukkaantumisen 
tai pyörätuolin vaurioitumisen.

T (450) 588-6555 - 1 866 650-6555  F (450) 588-0200
info@motioncomposites.com
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14.  VAATIMUSTENMUKAI-
SUUSVAKUUTUS

Tuotteen valmistajan nimi ja osoite
Motion Composites Inc.
160, Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l’Achigan, Quebec
J0K 3H0 Canada
Puh: 1-866-650-6555
Fax: (450) 588-0200
support@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

Valtuutettu edustaja
Advena Ltd.
Pure Offices, Plato Close, Tachbrook Park, Warwick
CV34 6WE, United Kingdom
Täten vakuutamme, että alla mainitut laittet on luokiteltu luo-
kittelusäännösten mukaisesti ja täyttävät terveydenhoidollisia 
tuotteita (lääkinnällisiä välineitä koskevissa säädöksissä 93/43/
CEE määritellyt turvallisuuden ja suorituskyvyn keskeiset peri-
aatteet.

Lääkinnällinen väline (välineet):
APEX manuaalinen pyörätuoli

Valmistuspaikka:
Motion Composites Inc.
160, Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l’Achigan, Quebec
J0K 3H0 Canada

Riskiluokitus: 
Luokan 1 lääkinnällinen väline (93/42/CEE:n mukaisesti).

Sovelletut standardit:
•  NF EN ISO 7176-1:
 Pyörätuolit, osa 1: Staattisen vakauden määritys.
•  NF EN ISO 7176-5:
  Pyörätuolit, osa 5: Kokonaismittojen, massan ja kääntymisti-

lan määritys.
•  NF EN ISO 7176-8:
  Pyörätuolit, osa 8: Staattisen lujuuden, isku- ja väsymislujuu-

den vaatimukset sekä testimenetelmät.
•  NF EN ISO 7176-11:
 Pyörätuolit, osa 11: Nukketestit.
•  NF EN ISO 7176-15:
  Pyörätuolit, osa 15: Vaatimukset tietojen antamiselle, doku-

mentaatiolle ja merkinnöille.

Tämä vakuutus on voimassa päivämäärästä 28.10.2013 alkaen.

I Liite

I.I TAULUKKO “ISTUINKORKEUDET EDESSÄ”

Eturungon kulma Mahdollinen korkeus 
± ¼” (0,6 cm) 

70° 14” (35,6 cm) - 21” (53,34 cm)

75° 14” (35,6 cm) - 21” (53,34 cm)

80° 14” (35,6 cm) - 21” (53,34 cm)

85° 14” (35,6 cm) - 21” (53,34 cm)

90° 14” (35,6 cm) - 21” (53,34 cm)

I.II TAULUKKO “ISTUINKORKEUDET TAKANA”

Pyörän koko Mahdollinen korkeus  
± ¼” (0,6 cm)

20” pyörä 14” (35,6 cm) - 17 ½” (44,5 cm)

22” pyörä 14” (35,6 cm) - 18 ½” (45,7 cm)

24” pyörä 15” (31,8 cm) - 19 ½” (47,0 cm)

25” pyörä 15 ½” (39,4 cm) - 20” (50,8 cm)

26” pyörä 16” (40,6 cm) - 20” (50,8 cm)

Muuntotaulukko

Tuumaa Metrinen Tuumaa Metrinen Tuumaa Metrinen Tuumaa Metrinen

1/4” 0,6 cm 1” 2,5 cm 10” 25,4 cm 19” 48,3 cm

1/2” 1,3 cm 2” 5,1 cm 11” 27,9 cm 20” 50,8 cm

3/4” 2,0 cm 3” 7,6 cm 12” 30,5 cm 21” 53,3 cm

4” 10,2 cm 13” 33,0 cm 22” 55,9 cm

5” 12,7 cm 14” 35,6 cm 23” 58,4 cm

6” 15,2 cm 15” 38,1 cm 24” 61,0 cm

7” 17,8 cm 16” 40,6 cm 25” 63,5 cm

8” 20,3 cm 17” 43,2 cm 26” 66,0 cm

9” 22,9 cm 18” 45,7 cm

Jälleenmyyjä:

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu 

040 705 5886
info@rehaco.fi 


