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Arvoisa asiakas,

tässä vaiheessa haluaisimme kiittää teitä siitä, että olette päätyneet korkealaatuisen  
BEROLLKA–pyörätuolin valintaan.

Pyydämme Teitä ennen uuden pyörätuolinne ensimmäistä käyttöönottoa lukemaan ja huo-
mioimaan turvallisuusvinkit ja ohjeet huolellisesti ja noudattamaan niitä.

Pidätämme oikeuden pyörätuolien teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. 

Huomioikaa, että pyörätuolinne varusteet saattavat poiketa eräiden vinkkien ja kuvausten 
osalta.

BeRollKa-aktiv –tiimin puolesta

 



3

Sisällys

Pyörätuolin yleiskuvaus 4

Yleisluonteisia turvaohjeita 5

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 6

Käsittely pyörätuolin toimituksen yhteydessä 7

Käytön harjoittelu 9
* Pyörätuolin käytön harjoittelu 9
* Pyörätuolin päivittäinen käyttö 13

Säätömahdollisuudet 22
* Kelauspyörien pikalukitusakselit  23
* Reikälevy kelauspyörille 23
* Tukipyörä ja tukipyörän adapteri 27
* Tukipyörän adapteri Finess Hemi Spezial -mallissa 28
* Jalkalauta / jalkalaudan ripustus 30
* Ylös käännettävä jalkalaudan kannatin 30
* Pysäköintijarru 31

Lisävarusteet 32

Kuljettaminen ajoneuvoissa 36

Hoito ja kunnossapito 38

Uudelleenkäyttö 40

Lisätietoja 41
* Takuu 41
* Tyyppikilpi 41
* Vinkkejä 42

Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on tutustuttaa Teidät uuteen pyörätuoliinne. Haluamme 
myös antaa neuvoja pyörätuolin käsittelemisestä erilaisissa päivittäin tapahtuvissa käytöissä. 



Übersicht

Übersichtsdarstellung des Rollstuhls

Die untenstehende Abbildung soll Ihnen die Bezeichnung der wichtigsten 
Bauteile an einem Rollstuhl zeigen, sowie die Begriffe, die Sie beim Lesen 
dieser Gebrauchsanweisung wiederfinden.

Das Foto zeigt den Rollstuhltyp  SPRINT
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Pyörätuolin yleiskuvaus

Alla olevassa kuvassa näkyvät pyörätuolin tärkeimmät rakenneosat sekä nimikkeet, joita 
niistä tässä käyttöohjeessa tullaan käyttämään.

Kuvassa pyörätuolimalli SPRINT

Työntökahva Selkänojan tukikudos

Sivulaita

Istuimen tukikudos

Ristikkorunko

Jalkalaudan 
ripustin, vasen

Jalkalaudan 
kannatin

Jalkalauta

Tukipyörä

Tukipyörän haarukka

Tukipyörän 
adapteri

Jalkalaudan 
ripustin, oikea

Pikalukitusakseli

Kelausvanne

Kelauspyörä
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Yleisluonteisia turvaohjeita 

Yleisluonteisia turvaohjeita
Koska turvaohjeet ja käyttöohje tulee lukea ja huomioida ennen pyörätuolinne ensimmäis-
tä käyttöönottoa, olemme koonneet alkuun tärkeimmät ohjeet.

Sekä pyörätuolin käyttäjän että avustajan tulee huomioida nämä turvaohjeet!

Huomioikaa erityisesti kappaleet, jotka on otsikoitu sanalla HUOMIO.

• Harjoitelkaa uudella pyörätuolilla ajamista tasaisella alustalla ja avustajan kanssa. Tässä 
yhteydessä tulee myös perehtyä painopisteen muutosten vaikutuksiin pyörätuolin käyt-
täytymiseen.

• Portaiden ylittäminen tulee suorittaa ainoastaan avustajien avulla.

• Sivulaitoja ja käsinojia ei saa käyttää pyörätuolin kantamiseen (kantaminen ainoastaan 
kiinteistä rungon osista).

• Pyörätuolin kallistaminen aiheuttaa kaatumisvaaran.

 Ú  Harjoitelkaa kallistamista aluksi avustajan kanssa ja perehtykää painopisteen muutos-
ten vaikutukseen.

• Osien vaihtamisen jälkeen ruuviliitokset tulee varustaa ruuvilukitteella ja kiristää tiukalle.

• Pysäköintijarru (polvivipujarru) on riippuvainen renkaiden ilmanpaineesta

 Ú  Kelauspyörien ilmanpaine tulee tarkastaa säännöllisesti.

• Pyörätuolia ei saa käyttää suihkutuolina eikä altistaa sitä merivedelle eikä hiekalle, sillä 
laakeroinnit saattavat vaurioitua.

• Korkeussäädettävien työntökahvojen kiristysvivut on aina kiristettävä tiukalle.

• Pyörätuolin suurin sallittu kuormituspaino on 120 kg.

Jälleenmyyjä voi antaa Teille lisätietoja sekä neuvoja muuntelu- ja säätömahdollisuuksista 
ja niiden vaikutuksesta ajoturvallisuuteen.
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Indikaatiot 

Käyttötarkoitus
Pyörätuoli on suunniteltu ainoastaan kävelyrajoitteisten henkilöiden liikkumisen helpotta-
miseen ja kuljettamiseen alla mainittujen indikaatioiden mukaisesti. Pyörätuoli on tarkoi-
tettu käytettäväksi aktiivisille käyttäjille sekä sisätiloissa että ulkosalla.

Indikaatiot
Kävelykyvyttömyys tai voimakas kävelyrajoittuneisuus johtuen

• halvauksesta

• raajan menetyksestä

• raajan vioittumasta/epämuodostumasta

• nivelen jäykistymästä/nivelvaurioista (ei molemmissa käsivarsissa)

• erinäisistä sairauksista

Vasta-aiheet
Pyörätuoli ei sovellu käytettäväksi

• kognitiivisten toimintojen häiriöiden yhteydessä

• voimakkaiden tasapainohäiriöiden yhteydessä

• molempien käsivarsien puuttumisen yhteydessä

• molempien käsivarsien niveljäykistymien/nivelvaurioiden yhteydessä

• istumiskyvyttömyyden yhteydessä

• heikentyneen tai riittämättömän näkökyvyn yhteydessä

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vastuullisena valmistajana BeRollKa-aktiv vakuuttaa pyörätuolien SPRINT, 
SUPER SPRINT, FINESS ja FINESS HEMI SPEZIAL täyttävän direktiivin 
93/42/EWG vaatimukset.
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Käsittely pyörätuolin toimituksen yhteydessä

Käsittely pyörätuolin toimituksen yhteydessä

Pyörätuoli toimitetaan pakkauslaatikossa täydellisesti koottuna ja kokoon taitettuna. Kiinni-
tettävät ja irtonaiset osat on kuljetuksen aikana tapahtuvien vaurioiden syntymisen välttä-
miseksi pakattu koteloon erikseen.

Jälleenmyyjänne opastaa teitä ja avustajianne pyörätuolinne turvalliseen käsittelyyn.

Auki taittaminen
Uuden pyörätuolinne avaamiseksi pakkauksesta purkamisen jälkeen asettukaa pyörätuo-
lin vierelle. Avatkaa kokoontaiton kiinnitys ja kallistakaa pyörätuolia hieman itseenne päin 
siten, että paino poistuu etäämpänä olevalta kelauspyörältä. Painakaa sitten itseänne päin 
olevaa istuinputkea alaspäin, jolloin pyörätuoli taittuu auki. Selkänojassa olevia työntökah-
vioja ei missään tapauksessa saa käyttää pyörätuolin avaamiseen. Pyörätuolin taittamiseksi 
kokonaan auki on molemmat istuinputket painettava aluksi alas pohjaan saakka. Lyhyen 
sisäänajoajan jälkeen istuinputkeen kohdistuva paino aikaansaa täydellisen avautumisen.

Jalkalaudan ripustimen kiinnittäminen
Kiinnitettävät tai sivuun kääntyvät jalkalaudan ripustimet (kuten malleissa SPRINT ja FI-
NESS) voidaan kiinnittää vastaaviin pyörätuoleihin yksinkertaisella tavalla. 

Vasemman- ja oikeanpuoleisen jalkalaudan ripustimen (asennettuine jalkalautoineen) ylä-
päässä on musta muovinen kiinnityspultti. Tarttukaa jalkalaudan ripustimeen ja pitäkää sitä 
pyörätuoliin nähden ulkoa päin kohtisuorassa (90 astetta) (tällöin jalkalaudan ripustimen 
ei kuitenkaan tule osoittaa taaksepäin). Painakaa musta kiinnityspultti pohjaan asti etumai-
seen kohtisuoraan runkoputkeen ja kääntäkää ripustinta eteen/sisäänpäin, kunnes se lukit-
tuu paikalleen. Jalkalaudan tultua kiinnitetyksi paikalleen voidaan jalkalauta kääntää alas.

Korkeussäädettävä jalkalaudan ripustin kiinnitetään pyörätuoliin samassa järjestyksessä. 
Jalkalaudan ripustimen korkeus säädetään kuormittamattomassa tilassa ja kiristysvipu kiris-
tetään tiukalle.

Huomio: jalkalaudan kannattimen kääntämiseen liittyy puristuksiin joutumisen vaara.
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Käsittely pyörätuolin toimituksen yhteydessä

Kiinteillä, yhdysrakenteisilla jalkalaudan ripustimilla varustetuissa pyörätuoleissa (kuten SU-
PER SPRINT) on jalkalaudat pyörätuolin avaamisen jälkeen käännettävä alas (tai yhtenäisen 
jalkalaudan tapauksessa sen lukittumiseen saakka).

Tämän jälkeen on pohjahihna ripustettava paikalleen ja pyörätuoli on sen myötä valmis 
ajoon.

Kokoontaittaminen
Pyörätuolin taittamiseksi kokoon istuintyyny otetaan ensin pois pyörätuolista ja jalkalauta 
taitetaan sen jälkeen ylös.

Selkänojan tukikudoksen on tällöin oltava taittuneena taaksepäin kokoontaittamisen hel-
pottamiseksi.

Tarttukaa istuimen tukikudokseen keskeltä edestä ja takaa, vetäkää ylöspäin ja pyörätuoli 
taittuu kokoon.

Huomio:  huomioikaa, että sivulaitoja, käsinojia ja sivuun kääntyviä jalkalaudan kannattimia 
ei saa käyttää pyörätuolin nostamiseen tai kantamiseen.

Pyörätuolin taittamiseksi mahdollisimman kapeaksi edellyttää jalkalaudan ripustimien pois-
tamista ennen kokoontaittamista (esim. FINESS ja SPRINT).

Tätä varten lukituksen vipua käännetään eteenpäin ja jalkalaudan ripustinta käännetään 
ulospäin. Jalkalaudan kannatin voidaan tämän jälkeen vetää irti rungosta.

Huomautus
Korkeussäädettävillä sivulaidoilla varustetuissa pyörätuoleissa on mahdollista käyttää eri-
laisia istuinvaihtoehtoja. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että sivulaitoja ei saa 
käyttää pyörätuolin nostamiseen tai kantamiseen käyttäjän istuessa siinä.
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Käytön harjoittelu

Pyörätuolin käytön harjoittelu
Suorittakaa ensimmäiset ajokokeilut varovasti tasaisella alustalla avustajan tuella, kunnes 
olette totuttautuneet uuden pyörätuolinne käyttöön. Julkiseen liikenteeseen osallistumi-
nen edellyttää ajokokemusta. Erityistä varovaisuutta on noudatettava ajettaessa luiskissa ja 
kaltevilla pinnoilla sekä esteitä ylitettäessä. Rakenteensa johdosta pyörätuolin liukumis- ja 
kaatumisturvallisuus on rajallinen.

Vinkki:  käyttäkää ensimmäisten ajokertojen aikana kaatumaesteitä.

Pyörätuolin avulla käyttäjä pystyy toimimaan itsenäisemmin ja liikkuminen helpottuu. 
Seuraavat seikat toimivat teille neuvoina ja ehdotuksina pyörätuolin optimaaliseksi käyttä-
miseksi päivittäin kohdattavissa tilanteissa.

Nämä harjoitukset koskevat lähinnä käyttäjiä, joiden käsivarsien toimintakyky on riittävä ja 
jotka kykenevät kallistamaan ylävartaloaan eteenpäin ja uudelleen pystyasentoon.

Pyörätuolin alkusäädöt
Pyörätuolin optimaalinen hyödyntäminen edellyttää sen säätämistä oikein. Tähän liittyy 
eräitä tärkeitä seikkoja:

*  Pystysuorassa istuttaessa kyynärpäiden tullee olla kelaus-
pyörän korkeimman kohdan tasalla.

*  Liikuntarajoitteisilla henkilöillä, joilla lantion hallinta on 
puutteellista, on istuinta kallistettava takaosastaan 3-4 cm 
alaspäin.

*  Kelauspyörien akselin tulee olla kohtisuoraan lonkkanivelen 
alapuolella.

*  Vaikeasti liikuntarajoitteisilla henkilöillä (neliraajahalvaus, CP-oireyhtymä) on kelauspyöri-
en akselia siirrettävä 2-3 cm taaksepäin. (Ú ks. akselivälin pidennys).
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Gebrauchsschulung 
 
 
Rollstuhl-Gebrauchsschulung  
 
Führen Sie Ihre ersten Fahrversuche vorsichtig auf ebenem Gelände mit Unter-
stützung eines Helfers durch, bis Sie sich an Ihren neuen Rollstuhl gewöhnt 
haben. Nur mit Fahrpraxis dürfen Sie im öffentlichen Straßenverkehr 
teilnehmen. Besonders vorsichtig müssen Sie beim Fahren an Steigungen und 
Gefällen oder beim Überwinden von Hindernissen sein. Die Rollstühle haben 
konstruktionsbedingt nur eine eingeschränkte Rutsch- oder Kippsicherheit.  

Hinweis:  Verwenden Sie während der ersten Fahrten die Kippsicherungen.  
 
Ihr Rollstuhl gibt Ihnen ein höheres Maß an Unabhängigkeit und Mobilität. Die 
folgenden Punkte sollen Ihnen Anregungen oder Vorschläge geben, wie Sie 
Ihren Rollstuhl bei täglichen Situationen optimal einsetzen können.  
Diese Übungen sind überwiegend für Rollstuhlfahrer ausgelegt, die über aus-
reichend Armfunktion verfügen und im Rollstuhl Ihren Oberkörper nach vorne 
beugen und wieder aufrichten können. 
 
 
 
Voreinstellen des Rollstuhls 
 
Um den Rollstuhl optimal nutzen zu können, muss er richtig eingestellt sein. 
Dazu einige wichtige Punkte: 
 
 Die Ellenbogen berühren beim aufrechten Sitzen 

den höchsten Punkt des Antriebsrades. 
 
 Bei Behinderten ohne Beckenkontrolle sollte eine 

Sitzneigung von ca. 3 bis 4 cm nach hinten 
abfallend vorhanden sein. 

 
 Die Achse der Antriebsräder liegt senkrecht unter 

dem Hüftgelenk. 
 
 Bei Schwerbehinderten (Tetraplegien, Cerebralparesen) muss die Achse der 

Antriebsräder um 2 - 3 cm nach hinten versetzt werden.   
     ( siehe Radstandsverlängerung). 
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Käytön harjoittelu

Tarttuminen kelausvanteesta
Pyörätuolin kelaamiseksi käsi asetetaan kelaus-
vanteelle siten, että vain peukalo ja taivutettu 
etusormi koskettavat kelausvannetta. Muut sor-
met ovat puristettuina nyrkkiin eivätkä ne kosketa 
kelausvannetta.

HUOMIO:   pyörätuolia ajettaessa tulee varoa renkaiden koskettamista peukalolla.

   Ú Puristuksiinjoutumisvaara renkaan ja sivulaidan/käsinojan väliin!

HUOMIO:   kapeilla ajoreiteillä, kuten esim. ovien tai sisäänkäyntien läpi ajettaessa 
tulee varoa käsiä.

   Ú Käsivamman vaara!

Liikkeelle lähteminen pyörätuolilla
Pyörätuolilla liikkeelle lähdettäessä on ylävartaloa 
taivutettava hieman eteenpäin siten, ettei selkä 
kosketa selkänojaa. Käsillä tartutaan kelausvan-
teesta sen korkeimmasta kohdasta kuvassa esite-
tyllä tavalla.

Tämä on lähtöasento aina ennen liikkeellelähtöä 
pyörätuolin kaatumisen välttämiseksi.

Vinkki: 

Pyörien ollessa äärisäädössään (ks. sivu 26) on käytettävä kaatumaestettä.
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Gebrauchsschulung 
 
 
Handhaltung am Greifring 
 
Für das Antreiben des Rollstuhls wird die Hand auf 
den Greifring gelegt, wobei nur der Daumen und 
der gebeugte Zeigefinger den Greifring berühren. 
Die anderen Finger werden zu einer Faust 
geschlossen und berühren den Greifring nicht. 
 
 
 
ACHTUNG:  Achten Sie beim Antreiben des 

Rollstuhl darauf, dass Sie dabei nicht die Reifendecke mit den 
Daumen berühren.  
 Klemmgefahr zwischen Reifen und Seitenteil/Armauflage! 

 
 
ACHTUNG:  Achten Sie beim Durchfahren von engen Fahrbahnen, wie z.B. 

Türen oder Gebäudeeingänge, auf Ihre Hände.  
 Verletzungsgefahr der Hände! 

 
 
 
 
Starten des Rollstuhls 
 
Um mit dem Rollstuhl anzufahren, muss der 
Oberkörper etwas nach vorne geneigt werden, 
wobei der Rücken nicht die Rückenlehne berührt. 
Die Hände fassen (wie in gezeigter Form) den 
Greifring am höchsten Punkt. 
 
 
Diese Stellung ist die Starthaltung vor jedem 
Anfahren, um ein Kippen des Rollstuhls zu 
vermeiden. 
 
 
Hinweis: 
Bei extremer Radeinstellung (siehe Seite 26) muss eine Kippsicherung 
verwendet werden. 

10 

 

 

Gebrauchsschulung 
 
 
Handhaltung am Greifring 
 
Für das Antreiben des Rollstuhls wird die Hand auf 
den Greifring gelegt, wobei nur der Daumen und 
der gebeugte Zeigefinger den Greifring berühren. 
Die anderen Finger werden zu einer Faust 
geschlossen und berühren den Greifring nicht. 
 
 
 
ACHTUNG:  Achten Sie beim Antreiben des 

Rollstuhl darauf, dass Sie dabei nicht die Reifendecke mit den 
Daumen berühren.  
 Klemmgefahr zwischen Reifen und Seitenteil/Armauflage! 

 
 
ACHTUNG:  Achten Sie beim Durchfahren von engen Fahrbahnen, wie z.B. 

Türen oder Gebäudeeingänge, auf Ihre Hände.  
 Verletzungsgefahr der Hände! 

 
 
 
 
Starten des Rollstuhls 
 
Um mit dem Rollstuhl anzufahren, muss der 
Oberkörper etwas nach vorne geneigt werden, 
wobei der Rücken nicht die Rückenlehne berührt. 
Die Hände fassen (wie in gezeigter Form) den 
Greifring am höchsten Punkt. 
 
 
Diese Stellung ist die Starthaltung vor jedem 
Anfahren, um ein Kippen des Rollstuhls zu 
vermeiden. 
 
 
Hinweis: 
Bei extremer Radeinstellung (siehe Seite 26) muss eine Kippsicherung 
verwendet werden. 



11

Käytön harjoittelu

Kelaustekniikka eteenpäin ajettaessa
Edellä esitetystä lähtöasennosta molempia käsiä 
työnnetään tasaisesti eteenpäin, kunnes käsivarret 
ovat suorassa. Ylävartalo tulee tällöin pitää pääosin 
liikkumattomana.

Ojennettuja käsiä kelausvanteista irrotettaessa käsi-
varsia pidetään hetken tässä asennossa.

Kun käsivarsia ja käsiä on pidetty hetken ojennettuina, ne siirretään vapaana takaisin lähtö- 
tai aloitusasentoon.

HUOMIO: pyörivien kelauspyörien pinnoista tai renkaista ei saa tarttua. Jarrukappaleiden ja 
renkaiden välistä ei myöskään saa tarttua Ú Loukkaantumisvaara!

Täydestä vauhdista jarruttaminen

Pyörätuolia jarrutettaessa tulee aina aluksi nojata ylävartaloa taaksepäin! Käsivarret ojen-
netaan eteenpäin alas ja kelausvanteen annetaan liukua peukalon ja taivutetun etusormen 
välistä siten, että jarruttaminen pysähdyksiin tapahtuu otetta sopivasti säätämällä.

Pyörätuolin ohjaaminen ajamisen aikana

Ylävartaloa nojataan aina ensin taaksepäin! Pyörä-
tuolia ohjataan ajon aikana jarruttamalla kelausvan-
netta siltä puolelta, jonne halutaan ohjata tai kään-
tyä.
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Gebrauchsschulung 
 
 
Antriebstechnik vorwärts 
 
Aus der oben gezeigten Starthaltung schieben beide 
Hände gleichmäßig bis zur Streckung der Arme die 
Antriebsräder an. Der Oberkörper sollte dabei 
weitgehend ruhig gehalten werden. 
Wenn die Hände bei ausgestreckten Armen die 
Greifringe verlassen, werden diese einen Moment in 
dieser Stellung gehalten. Die Faust wird dabei zur 
gestreckten Hand. 
Nach der kurzen Verharrung der Arme und Hände in 
der gestreckten Haltung, schwingen diese locker in 
die Ausgangs- oder Startstellung zurück. 
 
ACHTUNG: Nicht in die Speichen oder auf die Laufflächen der rotierenden 

Antriebsräder greifen. Ebenso nicht zwischen den Andruckbolzen 
der Bremse und den Reifen greifen    Verletzungsgefahr ! 

 
 
 
Abbremsen aus voller Fahrt 
 
Beim Abbremsen des Rollstuhls immer zuerst den Oberkörper zurücklegen! 
Die Arme weit nach vorne unten strecken und den Greifring zwischen den 
Daumen und den gebeugten Zeigefingern gleiten lassen und durch dosiertes 
Zufassen bis zum Stillstand abbremsen. 
 
 
 
 
Lenken des Rollstuhls während der Fahrt 
 
Dazu immer zuerst den Oberkörper zurücklegen! 
Beim Lenken des Rollstuhls während der Fahrt, wird 
der Greifring an der Seite abgebremst, zu welcher 
man lenken oder drehen möchte. 
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Käytön harjoittelu  

Pyörätuolin ohjaaminen ja kääntäminen paikallaan
Pyörätuolia paikallaan ohjattaessa kelausvannetta kelataan 
tasaisesti ja rauhallisesti taaksepäin siltä puolelta, jonne halu-
taan ohjata tai kääntyä.

Paikallaan käännyttäessä kelataan toisella kädellä eteenpäin 
ja toisella samanaikaisesti taaksepäin.

Kelaustekniikka taaksepäin ajettaessa
Ylävartaloa nojataan reilusti taaksepäin!

Kelaaminen aloitetaan molemmin käsin yllä esitetyssä läh-
töasennossa ja sitä jatketaan tasaisesti taaksepäin yli kelaus-
pyörän korkeimman kohdan.

Peruutusajosta jarruttaminen
Pyörätuolia peruutusajosta jarrutettaessa on ylävartaloa tai-
tettava eteenpäin.

Käsillä tartutaan kelausvanteen alta mahdollisimman kaukaa 
edestä, jolloin vanne pääsee liukumaan peukalon ja taivute-
tun etusormen välistä ja voidaan milloin tahansa pysäyttää 
käsiotteella.
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Gebrauchsschulung 
 
 
Lenken und Drehen des Rollstuhls im Stand 
 
Beim Lenken des Rollstuhls im Stand, wird der 
Greifring an der Seite gleichmäßig und ruhig 
zurückgezogen, zu welcher man lenken oder drehen 
möchte. 
 
Beim Drehen auf der Stelle schiebt die eine Hand 
vorwärts und die andere Hand gleichzeitig 
rückwärts. 
 
 
 
 
 
Antriebstechnik rückwärts 
 
Den Oberkörper weit zurücklegen! 
Beide Hände beginnen an der oben gezeigten 
Starthaltung und schieben gleichmäßig und lange 
über den höchsten Punkt des Rades hinaus, den 
Rollstuhl nach hinten an. 
 
 
 
 
 
 
 
Bremsen aus der Rückwärtsfahrt 
 
Beim Bremsen des Rollstuhls aus der Rück-
wärtsfahrt müssen Sie den Oberkörper nach vorne 
legen.  
Die Hände greifen möglichst weit vorne unten am 
Greifring, wobei dieser zuerst zwischen den 
Daumen und den gebeugten Zeigefinger rutschen 
gelassen und irgendwann festgehalten wird. 
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Pyörätuolin päivittäinen käyttö

BeRollKa-aktiv –pyörätuolinne on suunniteltu täyttämään päivittäiset tarpeet ja monivuo-
tisen kokemuksen avulla yksilöllisissä käytöissä edelleen pitkälle kehitetty. BeRollKa-aktiv 
–pyörätuolia voidaan käyttää arjessa mahdollisimman itsenäisesti.

Avustajan käyttämistä ei kuitenkaan tule sulkea pois – aivan päinvastoin. Hyödyllisenä tu-
kena toimiva avustaja pystyy käsittelemään pyörätuolia yksinkertaisesti ja kevyesti.

Seuraavassa esitetään eräitä vinkkejä ja keinoja, joiden avulla kykenette voittamaan päivit-
täin kohdattavia esteitä pyörätuolillanne itsenäisesti tai yhdessä avustajan kanssa.

Ajaminen ylöspäin luiskissa

HUOMIO:   Henkilöille, jotka eivät kykene hallitsemaan painopisteen muutoksia ylävar-
talollaan, suosittelemme turvallisuussyistä avustajan käyttämistä kaltevilla 
pinnoilla, joissa nousu on enemmän kuin 1 %.

Ylävarataloa nojataan eteenpäin siten, että painopiste on 
pitkällä edessä, ja kelausvanteista tartutaan molemmin 
käsin mahdollisimman edestä.

Kelauspyöriä työnnetään molemmin käsin samanaikaises-
ti lyhyin työnnöin eteenpäin (taaksepäin suuntautuvan 
liikkeen estäen). Ajoa jatketaan taivuttamalla käsivarret ja 
kelaamalla uudelleen.

Turvallisuusvinkki:

¿  Kaatumisvaaran eliminoimiseksi on vähäisissäkin ylämäissä ajettava ylävartaloa eteen-
päin taivuttaen ja etenkin ensimmäisten ajojen aikana kaatumaesteitä käyttäen (tuki-
rullat).
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Gebrauchsschulung 
 
 
Der tägliche Rollstuhleinsatz 
 
Ihr Rollstuhl von BeRollKa-aktiv wurde den täglichen Anforderungen 
entsprechend konzipiert und durch langjährige Erfahrungen bei individuellen 
Einsätzen weiterentwickelt. Der BeRollKa-aktiv Rollstuhl kann von Ihnen so 
selbständig wie nur möglich im Alltag genutzt werden. 
Dabei sollte aber eine Begleitperson nicht ausgeschlossen werden - ganz im 
Gegenteil. Die Begleitperson, die für Sie eine nützliche Unterstützung ist, wird 
Ihren Rollstuhl einfach und leicht handhaben können. 
 
 
Im Folgenden finden Sie einige Tips und Tricks, wie Sie alltägliche Hürden mit 
Ihrem Rollstuhl selbständig oder gemeinsam mit einer Begleitperson 
überwinden können. 
 
 
Steigungen bewältigen 
 
ACHTUNG: Personen, die mit Ihrem Oberkörper die Schwerpunktsver-

lagerungen nicht ausgleichen können, empfehlen wir bei 
Bergfahrten, bei mehr als 1% Steigung, zu Ihrer eigenen 
Sicherheit die unterstützende Hilfe einer Begleitperson. 

 
 
Beugen Sie den Oberkörper nach vorne, so dass 
der Schwerpunkt weit vorne liegt, und greifen Sie 
mit beiden Händen möglichst weit vorne den 
Greifring. 
Schieben Sie mit beiden Händen gleichzeitig und 
in kurzen Schüben die Antriebsräder an (kein 
ruckartiges Anfahren). Beugen Sie die Arme und 
beginnen Sie mit der gleichen Haltung erneut zu 
schieben. 
 
 
 
Für Ihre Sicherheit:   
Um eine Kippgefahr auszuschließen, müssen Sie auch bei kleinen 

Steigungen mit Oberkörperkompensation fahren und besonders während den 
ersten Fahrten mit Kippsicherung (Stützrolle). 
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Käytön harjoittelu  

¿ Ylämäessä ajettaessa on vältettävä peruuttamista.

¿   Tavaroiden kuljettaminen selkänojan takana vaikuttaa epäedullisesti painopisteeseen 
ja lisää kaatumisvaaraa.

¿   Sääriamputoiduille pyörätuolin käyttäjille ja kallistussäädöllä varustettujen selkänoji-
en yhteydessä suosittelemme kaatumaesteiden käyttämisen lisäksi pidennetyn akse-
livälin käyttämistä.

HUOMIO:  Huomioikaa, että painopiste siirtyy taaksepäin kelauspyörien ollessa ääri-
säädöissään (etenkin aktiivipyörätuoleissa, joissa on voimakas istuinkallis-
tus), ja pyörätuoli saattaa tämän johdosta kaatua taaksepäin jo vähäisessä-
kin nousussa (katso myös säätömahdollisuudet sivulta 23).

Pyörätuolin kallistaminen
Pyörätuolin kallistamisella tarkoitetaan sen ajamista ainoastaan kelauspyörien varassa.

HUOMIO:   Tämän toimenpiteen suorittaminen edellyttää hyvää taitoa ja tasapainon-
hallintaa. Tulee myös huomioida, että pyörätuoli voi äärisäädöissään varsin 
helposti kaatua taaksepäin!

Seuraavat harjoitukset on tarkoitettu suoritettavaksi ainoastaan kokeneen avustajan kanssa.

Nojautukaa ylävartalolla kevyesti taaksepäin ja tarttukaa pyörätuolin kallistamiseksi kelaus-
vanteesta hieman vanteen korkeimman kohdan takaa. Ajakaa pyörätuolia takaa eteenpäin 
ylävartaloa eteenpäin taivuttamatta. Etupyörät nousevat hieman irti maasta.

Pyörätuolin tasapainottamiseksi tehdään tasapainottavia liikkeitä kelausvannetta edesta-
kaisin työntämällä. Avustaja toimii apuna tasapainon säilyttämisessä olkapäistä kevyesti 
sormillaan työntämällä tasapainoaseman säilyttämiseksi.

HUOMIO:   Kallistuksen harjoittelu tulee aluksi suorittaa ainoastaan avustajan kanssa!
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Käytön harjoittelu  

Ajaminen alaspäin luiskissa
Oman turvallisuutenne vuoksi suosittelemme avustajan käyttämistä tukena myös laskuissa. 
Avustajan on tällöin huomioitava, että alaspäin ajaminen edellyttää enemmän voimaa kuin 
ajo tasaisella alustalla. Kävelynopeutta suurempaa nopeutta ei milloinkaan tule käyttää, ja 
pyörätuoli tulee aina olla käyttäjän hallinnassa.

HUOMIO:   tienpintaan välittyvä jarrutusteho on alaspäin viettävillä alustoilla huomat-
tavasti pienempi kuin tasaisella. Huonot alustan ominaisuudet heikentävä 
jarrutustehoa edelleen (esim. märkä tai luminen tienpinta). Pyörien jarrut-
taminen saattaa johtaa vaaralliseen luisuun ja mahdollisiin epätoivottuihin 
suunnanmuutoksiin. Varovainen ja asianmukainen jarrutus estää näitä 
tapahtumasta.

Alaspäin viettävä pinta on mahdollista ylittää 4 pyörällä tai 2 pyörällä.

Neljällä pyörällä
Nojautukaa ylävartalolla taaksepäin painopisteen siirtämi-
seksi taakse. Ojentakaa käsivarret ja tarttukaa molemmin 
käsin kelausvanteista mahdollisimman kaukaa edestä. 
Päästäkää kelausvanne liukumaan peukaloiden ja taivu-
tettujen etusormien välistä.

Tässä yhteydessä tulee varoa, etteivät jalkalaudat pääse osumaan maahan laskeutumisen 
lopussa, sillä tällöin on olemassa äkillisen, tahattoman pysähdyksen vaara.
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Gebrauchsschulung 
 
 
Gefälle bewältigen 
 
Zur eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen auch für die Bergabfahrten die 
Unterstützung einer Begleitperson. Dabei muss die Begleitperson beachten, 
dass auf Gefällstrecken mehr Kraft erforderlich ist als auf der Ebene. 
Fahren Sie niemals schneller als Schrittempo und Sie müssen Ihren Rollstuhl 
jederzeit unter Kontrolle haben. 
 
ACHTUNG: Die auf die Fahrbahn übertragbare Bremskraft ist auf Gefäll-

strecken erheblich geringer als auf der Ebene. Dabei wird durch 
schlechte Bodenverhältnisse (z.B. Nässe, Schnee) die Bremskraft 
weiterhin verringert. Die gebremsten Räder können ein 
gefährliches Rutschen verursachen, die zu ungewollten 
Kursabweichungen führen können. Ein vorsichtig, angepasster 
Bremsvorgang schließt dieses aus. 

 
 
Es besteht die Möglichkeit ein Gefälle auf 4 Rädern oder auf 2 Rädern zu 
bewältigen. 
 
 
 
4 Räder 
Lehnen Sie den Oberkörper nach hinten, um den 
Schwerpunkt nach hinten zu verlagern. 
Strecken Sie die Arme und greifen Sie mit beiden 
Händen den Greifring möglichst weit vorne. 
Lassen Sie den Greifring zwischen den Daumen 
und den gebeugten Zeigefingern rutschen. 
 
 
 
 
 
 
 
Achten Sie darauf, dass am Ende eines Gefälles die Fußbretter nicht den Boden 
berühren, da dadurch ein plötzliches, ungewolltes Bremsen Sie gefährden kann. 
 



16

Käytön harjoittelu  

Kahdella pyörällä
Tämän edellytyksenä on, että hallitsette tasapainon ja ajamisen kelauspyörien varassa!

(Huomautus: tämä valmius helpottaa ajamista paljon!)

Ojentakaa ylävartaloa selkänojan suuntaisesti. 
Kallistakaa pyörätuolia ylös ja aloittakaa laskeutu-
minen hitaasti. Liikkeen aikana teidän tulee tarttua 
ojennetun käsivarsin ja molemmin käsin kelausvan-
teista mahdollisimman kaukaa edestä ja pitää pyö-
rätuoli tasapainossa kahden pyörän varassa. Kelaus-
vanteen tulee antaa liukua hallitusti peukaloiden ja 
taivutettujen etusormien välitse. Nopeutta voidaan 
hidastaa ja liike pysäyttää eteenpäin kallistamalla ja 
jarruttamalla.

Portaat, reunakiveykset ja esteet
Käytössä oleva kaatumaeste on ensin käännettävä päälle ja sen jälkeen uudelleen pois 
päältä. Esteiden ohittamisessa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää hyödyksi luiskia tai 
hissejä avustajan kanssa.

Huomautus:

Perusedellytys portaiden, reunakiveysten tai rata-
kiskojen ylittämiselle on ajaminen kohtisuoraan 
estettä kohden (ks. kuva)

Vinosti kohti ajaminen aiheuttaa pyörätuolin kaa-
tumisvaaran. Tällöin este voidaan ylittää ainoastaan 
avustajan kanssa.

HUOMIO:   Huomioikaa, että painopiste siirtyy taaksepäin kelauspyörien ollessa ää-
risäädöissään, ja pyörätuoli saattaa tämän johdosta kaatua taaksepäin jo 
vähäistenkin esteiden kohdalla (katso myös säätömahdollisuudet sivulta 
22).
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Gebrauchsschulung 
 
 
2 Räder 
Die Voraussetzung hierzu ist, dass Sie die Balance und das Fahren auf den 
Antriebsrädern beherrschen! 
(Anmerkung: diese Fähigkeit erleichtert vieles !) 
 
Bilden Sie mit Ihrem Oberkörper eine Verlängerung 
der Rückenlehne. 
Kippen Sie Ihren Rollstuhl an und beginnen Sie 
langsam zu rollen. Während dem Rollen sollten Sie 
mit gestreckten Armen und mit beiden Händen den 
Greifring wieder möglichst weit vorne greifen und 
den Rollstuhl auf 2 Räder balancieren. 
Den Greifring sollten Sie dabei ebenfalls zwischen 
den Daumen und den gebeugten Zeigefingern 
kontrolliert rutschen lassen. 
Durch Überkippen (nach vorne) und Abbremsen 
kann die Geschwindigkeit verlangsamt bzw. zum Stillstand gebracht werden. 
 
 
Stufen, Bordsteine oder Hindernisse überwinden 
Eine vorhandene Kippsicherung muss vorher eingeschwenkt und anschließend 
wieder ausgeschwenkt werden. Bei Hindernissen sollten gegebenenfalls 
vorhandene Rampen oder Aufzüge mit Hilfe einer Begleitperson benutzt 
werden.  
 
Merke: 
Die Grundvoraussetzung für das Überwinden von 
Stufen, Absätzen/Kanten oder Straßenbahn-
schienen ist das senkrechte Anfahren an das 
Hindernis (siehe Skizze !). 
Bei schrägem Anfahren besteht die Gefahr dass Ihr 
Rollstuhl umkippt. Sie dürfen dann die Hindernisse 
nur mit einer Begleitperson überfahren. 
 
 
ACHTUNG:  Beachten Sie bitte, dass bei extremster Einstellung der Antriebs-

räder der Rollstuhl bereits bei kleinen Hindernissen nach hinten 
umkippen kann (siehe Verstellmöglichkeiten ab Seite 22). 
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Käytön harjoittelu  

Askelma on mahdollista ylittää liikkeestä tai paikaltaan.

Askelmalta alas ajaminen
Vinkki:   Jalkalaudat saattavat askelmilta alas ajettaessa osua maahan. Tällöin on 

olemassa pyörätuolista putoamisen vaara.

Ajakaa kohtisuoraan askelman reunalle ja kallista-
kaa pyörätuolin etuosaa ylös. Tarttukaa kelausvan-
teista kaukaa edestä ja laskeutukaa hitaasti alas 
askelmalta (kelausvanteet liukuvat hallitusti sormi-
en välitse). 

Kelauspyörien varassa laskeuduttaessa ylävartaloa 
taivutetaan hieman taaksepäin ja tukipyörät laske-
taan alas.

HUOMIO:    Mikäli askelmalta on ajettava alas neljällä pyörällä, siis ilman kallistamista, 
on noudatettava varovaisuutta, koska tällöin on olemassa kaatumisvaara. 
Kaatumaeste voi lisäksi vaarantaa askelman ylittämisen, sillä kaatumaes-
tepyörät saattavat jäädä askelman päälle siten, että kelauspyörät jäävät 
riippumaan ilmaan eivätkä kosketa alustaa. Jarruttaminen, kelaaminen ja 
ohjaaminen eivät tällöin ole mahdollisia.

Askelmalle nouseminen paikaltaan
Kohtisuoraan askelman luo ajettuanne kallistakaa 
pyörätuolia ylös ja asettakaa tukipyörät askelman 
päälle. Taivuttakaa ylävartaloa tällöin eteenpäin 
painopisteen siirtämiseksi eteen. Tarttukaa kelaus-
vanteisiin edestä ja työntäkää kelauspyörät askel-
man yli.

Tämä menetelmä edellyttää paljon enemmän voi-
maa kuin seuraava ”liikkeestä” tapahtuva nousu.
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Gebrauchsschulung 
 
 
Es besteht die Möglichkeit eine Stufe aus der Fahrt oder aus dem Stand heraus 
zu überwinden. 
 
 
Herunterfahren von Stufen 
 
Hinweis:  Beim Herunterfahren von Stufen können die Fußbretter auf der Fahr-
bahn aufsetzen. Dabei besteht die Gefahr, dass Sie aus dem Rollstuhl fallen. 
 
Fahren Sie senkrecht an die Stufe und kippen Sie 
den Rollstuhl vorne an. 
Fassen Sie die Greifringe weit vorne und rollen Sie 
langsam die Stufe hinunter (Greifringe rutschen 
kontrolliert durch die Finger). 
Wenn Sie mit Ihren Antriebsrädern aufsetzen 
beugen Sie den Oberkörper leicht nach hinten und 
setzen die Lenkräder ab. 
 
 
 
ACHTUNG: Wenn Sie auf vier Rädern eine Stufe herunterfahren müssen, d.h. 

ohne Ankippen, ist Vorsicht geboten, da Sturzgefahr besteht. 
Außerdem kann die Kippsicherung die Überwindung der Stufe 
gefährden, indem die Kippsicherungsräder auf der Stufe bleiben 
und die Antriebsräder frei in der Luft hängen bzw. nicht den Boden 
berühren. Bremsen, Antreiben und Lenken sind dabei nicht 
möglich. 

 
 
Hinauffahren aus dem Stand 
 
Kippen Sie nach dem senkrechten Anfahren an 
die Stufe Ihren Rollstuhl an und setzen Sie die 
Lenkräder auf der Stufe ab. Beugen Sie Ihren 
Oberkörper dabei nach vorne, um den Schwer-
punkt nach vorne zu verlagern. 
Fassen Sie die Greifringe vorne und schieben 
dann die Antriebsräder über die Stufe. 
 
Diese Methode erfordert sehr viel mehr Kraft als 
die folgende "aus der Fahrt". 
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Askelmalle nouseminen liikkeestä
Kallistakaa pyörätuolia ylös jo kohtisuoraan askelman 
luo ajamisen aikana ja asettakaa tukipyörät sitten askel-
man päälle ennen kuin kelauspyörät koskettavat askel-
maa.

Vetäkää kelauspyörät askelman päälle vielä käytettävis-
sä olevan vauhdin avulla kelausvanteita käyttäen.

HUOMIO:    Vinkki vaikeasti liikuntarajoitteisille pyörätuolin käyttäjille!

    Pyörätuoli saattaa tiettyjen säätöjen, selkänojan korkeuden, kehon painoja-
kauman ja akselivälin yhteydessä kaatua taaksepäin jo pienten, 1 mm:n es-
tekorkeuksien johdosta. Tällaisten äärisäätöjen ollessa käytössä on esteiden 
ylitys suoritettava ainoastaan avustajan kanssa (huomioikaa ’Äärisäädöt’ 
sivulta 26).
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Gebrauchsschulung 
 
 
Hinauffahren aus der Fahrt 
 
Kippen Sie bereits während dem senkrechten 
Anfahren an die Stufe Ihren Rollstuhl an und setzen 
dann die Lenkräder auf der Stufe ab, bevor die 
Antriebsräder die Stufe berühren.  
Mit dem noch vorhandenen Schwung und mit den 
Greifringen ziehen Sie die Antriebsräder über die 
Stufe. 
 
 
 
 
 
 
ACHTUNG: Hinweis für hoch gelähmte Rollstuhlfahrer! 

Der Rollstuhl kann bei bestimmter Rollstuhleinstellung, Rücken-
höhe, Körperproportion und Radstand bereits bei kleinen 
Hindernishöhen von 1 mm nach hinten umkippen!   
Bei derartigen extremen Einstellungen dürfen Sie die Überwindung 
von Hindernissen nur mit einer Begleitperson durchführen. 
(Beachten Sie die `Extremste Einstellung` auf Seite 26-29) 
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Portaiden ylittäminen
Vinkki: Enemmän kuin 2-3 porrasta sisältävien rappujen ylittäminen suositellaan turvalli-
suussyistä tehtäväksi ainoastaan kahden avustajan kanssa.

Pyörätuolissa oleva kaatumaeste on portaiden ylittämisen ajaksi käännettävä pois päältä ja 
sen jälkeen käännettävä uudelleen päälle.

HUOMIO:   Korkeussäädettävät kahvat on lukittava. Laukut ja esineet on poistettava 
selkänojasta siten, etteivät ne pääse häiritsemään avustajan toimintaa.

HUOMIO:    Varmistakaa, että kahvat ovat kunnolla kiinni selkänojan putkissa ja kor-
keussäädettävät kahvat on lukittu tiukalle.

Lyhyen portaikon (2-3 askelmaa) laskeutumista varten pyö-
rätuoli ajetaan käyttäjän tai avustajan toimesta kohtisuoraan 
ylimmälle porrasaskelmalle. Avustaja kallistaa pyörätuolin 
kelauspyörien varaan ja antaa tuolin laskeutua alas askelma 
askelmalta. Käyttäjä voi toimia avustajan tukena jarruttamal-
la tuolia lyhyesti jokaisen laskeutumisen jälkeen kelausvan-
teista.

Portaikon nousemiseksi pyörätuoli ajetaan käyttäjän tai 
avustajan toimesta kohtisuoraan ja takaperin ensimmäiselle 
porrasaskelmalle. Avustaja kallistaa pyörätuolin kelauspyö-
rien varaan ja vetää tuolin ylös portaita askelma askelmalta. 
Myös tässä käyttäjä voi toimia avustajan tukena kelausvan-
teista taaksepäin vetämällä.
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Gebrauchsschulung 
 
 
Treppen bewältigen 
 
Hinweis:  Das Überwinden eine Treppe mit mehr als 2-3 Stufen, empfehlen wir 
zu Ihrer eigenen Sicherheit nur mit 2 Begleitpersonen durchzuführen.  
Eine vorhandene Kippsicherung muss während des Treppensteigens einge-
schwenkt und anschließend wieder ausgeschwenkt werden.  
 
ACHTUNG: Höhenverstellbare Griffe müssen fest arretiert sein. Taschen und 

Gegenstände müssen von der Rückenlehne entfernt werden, um 
die Begleitperson nicht zu behindern. 

 
 
 
Beim Hinabfahren einer kleinen Treppe (von 2 bis 
3 Stufen) fahren Sie oder die Begleitperson den 
Rollstuhl senkrecht an die oberste Treppenstufe 
heran. Die Begleitperson kippt den Rollstuhl auf 
die Antriebsräder und lässt den Stuhl Stufe für 
Stufe hinunterrollen. 
Sie können die Begleitperson unterstützen, indem 
Sie nach jedem Absetzen den Stuhl kurz über die 
Greifringe abbremsen. 
 
 
 
 
 
Beim Hinauffahren einer Treppe fahren Sie oder 
die Begleitperson den Rollstuhl rückwärts und 
senkrecht an die erste Treppenstufe heran. Die 
Begleitperson kippt den Rollstuhl auf die 
Antriebsräder und zieht den Rollstuhl an den 
Schiebegriffen Stufe für Stufe aufwärts. 
Auch hierbei können Sie die Begleitperson unter-
stützen, indem Sie Zug um Zug die Greifringe 
nach hinten ziehen. 
 
 
 
ACHTUNG: Überprüfen Sie bitte, dass die Griffe auf den Rückenrohren fest 

aufgebracht und höhenverstellbare Griffe fest arretiert sind. 
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Käytön harjoittelu  

Portaikon ylittäminen kolmen hengen voimin
Vinkki: Korkeita askelmia tai enemmän kuin 3 askelmaa sisältävissä portaissa tulee käyttää 
apuna kahta avustajaa.

Avustajat saavat tarttua ainoastaan kiinteästi asennetuista rungon osista pyörätuolia täl-
löin nostamatta (kantamatta).

Portaikkoa noustaessa taempana oleva avustaja 
vetää pyörätuolin kiinteästi asennetuista kahvoista 
askelman yli. Alempana oleva avustaja tarttuu run-
gon etuputkiin ja vakauttaa asennon. Näin pyörätuoli 
pysyy portaissa alustaan nähden vaakasuorassa. 

Vinkki: 

Pyörätuolia ei saa kantaa – onnettomuusvaara.

Portaita laskeuduttaessa alempana oleva avustaja jarruttaa pyörätuolia siten, että se pai-
nautuu suoraan portaisiin. Ylempi avustaja pitelee työntökahvoista, varmistaa pyörätuolin 
ja pitää sen oikeassa asennossa. Pyörätuoli lasketaan alas askelma kerrallaan.

HUOMIO:  Pyörätuolia tuetaan kuljetusta varten ainoastaan rungosta ja työntökah-
voista. Varmistakaa, että kahvat ovat tiukasti kiinni selkänojan putkissa!

Vinkki:

Hissit ja luiskat muodostavat erityisen vaaratekijän pyörätuolin käyttäjälle. Luiskissa ajetta-
essa on pyörien säädöstä riippuen olemassa kaatumisvaara jo 1 %:n kallistuksessa  
Ú käytettävä kaatumaestettä.

Hissejä käytettäessä on säilytettävä riittävä turvaetäisyys mahdollisiin vaara-alueisiin; esim. 
automaattisesti sulkeutuvien hissinovien yhteydessä on olemassa käsien loukkaantumis-
vaara.
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Gebrauchsschulung 
 
 
Treppensteigen zu dritt 

Hinweis:  Bei hohen Treppenstufen und bei Treppen mit mehr als 3 Stufen, 
müssen 2 Begleitpersonen helfen. 
 
Die Helfer dürfen nur an fest montierten Rahmenteilen greifen, ohne den Roll-
stuhl dabei anzuheben (zu tragen). 
 
 
Beim Hinauffahren einer Treppe zieht der 
hintere Helfer an den fest montierten Griffen 
den Rollstuhl über die Stufe.  
Der untere Helfer greift an den vorderen 
Rahmenrohren und stabilisiert die Lage. 
Dabei drückt er den Rollstuhl parallel zum 
Boden in die Stufen. 
 
Hinweis:   
Den Rollstuhl nicht tragen - Unfallgefahr. 
 
 
 
Beim Herunterfahren bremst der untere Helfer, indem er den Rollstuhl gerade 
in die Stufen drückt. Der obere Helfer hält an den Schiebegriffen dagegen, 
sichert ihn und hält ihn in der richtigen Position. Der Rollstuhl soll Stufe für 
Stufe herunterrollen. 
 
 
ACHTUNG: Die Haltepunkte für den Transport des Rollstuhls sind ausschließ-

lich der Rahmen und die Schiebegriffe. Überprüfen Sie bitte, dass 
die Griffe auf den Rückenrohren fest montiert sind! 

 
 
 
Hinweis: 
Aufzüge und Rampen sind für den Rollstuhl-Fahrer eine besondere Gefahr.  
Beim Befahren von Rampen besteht je nach Einstellung der Räder bereits bei 
1% Steigung Kippgefahr     Kippsicherung verwenden. 
Beim Benutzen von Aufzügen muss ausreichend Sicherheitsabstand zu 
möglichen Gefahrenbereichen eingehalten werden; z.B. besteht bei automatisch 
schließenden Türen Verletzungsgefahr der Hände.  
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Käytön harjoittelu  

Siirtyminen sängylle tai tuoliin
Vinkki: Ennen siirtymistä tulee pysäköintijarru aina kytkeä päälle!

Pyörätuoliin tai siitä pois siirryttäessä ei saa astua jalkalaudalle eikä seisoa sen päällä 
Ú  Vaara pyörätuolin kaatumisesta eteenpäin.

Harjoitelkaa siirtymistä sängylle tai tuoliin vain avustajan kanssa.

Ohjatkaa pyörätuoli 30-45°:n kulmassa sängyn tai tuolin luo ja kytkekää jarrut päälle.

Kytkekää jarrut päälle ja kääntäkää jalkalauta ylös!

Siirtykää pakaroiden päällä mahdollisimman eteen 
istuimella ja asettakaa sänkyä/tuolia lähimpänä oleva 
jalka lattian päälle.

Ottakaa sitten tukea toisella kädellä sängystä tai tuolis-
ta ja toisella kädellä pyörätuolin käsinojasta tai istui-
mesta.

Kohottautukaa molemmin käsin ylös ja heilauttakaa 
vartalo sängylle tai tuoliin; apuna voidaan käyttää 
liukulautaa.

Halutessanne siirtyä sängystä tai tuolista pyörätuoliin toimitaan päinvastaisessa järjestyk-
sessä.

Mikäli pyörätuolissanne on irrotettavat tai sivuun kääntyvät sivulaidat/käsinojat, on myös 
sivuttainen siirtyminen mahdollista. Tällöin pyörätuoli ajetaan pituussuuntaisesti sängyn tai 
tuolin viereen ja jarrut kytketään päälle (jatkotoimenpiteet kuten yllä!).
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Gebrauchsschulung 
 
 
Umsetzen auf Bett oder Stuhl 
 
Hinweis:  Vor dem Umsetzen immer die Feststellbremse anziehen! 
Beim Ein-/Aussteigen oder Umsetzen sollten Sie nicht auf das Fußbrett treten 
bzw. stehen    Kippgefahr des Rollstuhls nach vorne. 
Üben Sie das Übersetzen auf Bett oder Stuhl nur mit einer Begleitperson. 
 
Fahren Sie mit Ihrem Rollstuhl in einem Winkel von 30-45° an das Bett oder 
den Stuhl heran und ziehen Sie die Bremsen an.  
 
 
Ziehen Sie die Bremsen an und klappen Sie das 
Fußbrett hoch! 
 

Rutschen Sie mit dem Gesäß so weit wie möglich auf 
der Sitzfläche nach vorne und setzen Sie dann dem 
Bett/Stuhl am nächsten stehenden Fuß auf den Boden.  
 
 
Dann stützen Sie sich mit einer Hand auf dem Bett 
oder Stuhl ab und mit der anderen Hand auf der 
Armlehne oder der Sitzfläche des Rollstuhls. 
 
 
 
 
Stemmen Sie sich mit beiden Armen hoch und 
wechseln Sie mit Schwung hinüber bzw. lassen sich 
(eventuell mit einem Rutschbrett) auf den Sitz 
rutschen.  
 
 
 
 
 
Wenn Sie vom Bett oder Stuhl in den Rollstuhl wechseln wollen, verfahren Sie 
in umgekehrter Reihenfolge. 
 
Wenn Ihr Rollstuhl abnehmbare oder schwenkbare Seitenteile/Armlehnen hat, 
können Sie auch seitlich übersetzen. Fahren Sie dazu den Rollstuhl parallel an 
die Längsseite vom Bett oder Stuhl und ziehen Sie die Bremsen an.  
(weiteres Vorgehen siehe oben !) 
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Gebrauchsschulung 
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Verstellmöglichkeiten

Verstellmöglichkeiten

Da jede Behinderung anders ist, werden unterschiedliche Anforderungen an 
einen Rollstuhl gestellt. Oder anders betrachtet, kann ein Rollstuhl für 
verschiedene Behinderungen eingesetzt werden, indem bestimmte Änderungen 
in der Einstellung vorgenommen wird.
So gibt es auch die Möglichkeit, durch kleine wirkungsvolle Änderungen an der 
Rollstuhleinstellung ein bequemes und annähernd ermüdungsfreies Fahren zu 
erreichen.
Ihr Rollstuhl hat verschiedene Bauteile, die Sie sich selbst nach Bedarf 
einstellen oder verändern können. Sie können aber auch Ihren Händler darum 
bitten.
ACHTUNG:  Schrauben immer fest anziehen!

Das Foto zeigt den Rollstuhltyp  SPRINT
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Säätömahdollisuudet 

Säätömahdollisuudet 
Erilaiset liikuntarajoitteet asettavat pyörätuolille erilaisia vaatimuksia. Toisin sanoen pyö-
rätuolia voidaan käyttää erilaisten liikuntarajoitteiden yhteydessä määrättyjä muutoksia 
säätöihin tekemällä. 

Siten on olemassa myös mahdollisuus pienin mutta merkityksellisin muutoksin tehdä pyö-
rätuolilla ajamisesta miellyttävää ja lähes väsyttämätöntä.

Pyörätuolissanne on useita rakenneosia, joita pystytte tarpeen mukaan itse säätämään tai 
muuttamaan. Voitte myös pyytää jälleenmyyjää tekemään muutokset.

HUOMIO: Ruuvit tulee aina kiristää tiukalle!

Kuvassa pyörätuolityyppi SPRINT

Reikälevyn siirtäminen

Pikalukitusakselin 
korkeussäätö

Jarrun säätäminen

Tukipyörän adapterin 
säätäminen

Tukipyörän haarukan korkeussäätö

Jalkalaudan korkeussäätö
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Lochplatte hinten
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Verstellmöglichkeiten 
 
 
Steckachsen für die Antriebsräder 
 
Für den Transport Ihres Rollstuhls bieten Ihnen die Steckachsen der Antriebs-
räder eine beträchtliche Erleichterung. Durch Eindrücken des Steckachsen-
knopfes können Sie das Antriebsrad problemlos abziehen.  
Das Aufstecken des Antriebsrades funktioniert ebenso einfach. Durch 
Eindrücken des Steckachsenknopfes können Sie die Steckachse in den 
Einschraubadapter der Lochplatte bis zum Anschlag einschieben. Den Knopf 
der Steckachse loslassen und das Rad sitzt fest. 
 
ACHTUNG: Überprüfen Sie bei jeder Montage des Antriebsrades den axialen 

festen Sitz der Steckachse. 
 
 
 
Lochplatte mit den Antriebsrädern 
 
Die Position der Lochplatte und somit die des Antriebsrades ist ein Kriterium für 
ein leichtes, bequemes und angenehmes Fahren. Ihr BeRollKa-aktiv Rollstuhl 
bietet Ihnen daher viele Möglichkeiten, den Rollstuhl Ihren Bedürfnissen 
entsprechend einzustellen. Für die Lochplatte sind drei Positionen möglich:  
vorne, in der Mitte und hinten. 
 
ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass bei den extremsten Einstellungen (Loch-

platte vorne und Steckachse Antriebsrad oben) Ihr Rollstuhl bereits 
bei 1° Steigung umkippen kann. 

 
Mit der Position "hinten", haben Sie einen 
großen Radabstand und damit eine große 
Standfestigkeit bzw. eine sichere Stellung 
bezüglich der Kippgefahr. Dabei haben Sie aber 
den Nachteil, dass Ihr Rollstuhl nicht so wendig 
ist. 
 
Ein Rollstuhl für Oberschenkelamputierte muss 
mit dem Bauteil Radstandsverlängerung aus-
gerüstet sein, da die Position "Lochplatte hinten" 
nicht ausreicht.             Skizze 
 
Die Radstandsverlängerung, wie in der Skizze dargestellt, wird an der Loch-
platte befestigt und der Einschraubadapter in der Radstandsverlängerung. 

Säätömahdollisuudet 

Kelauspyörien pikalukitusakselit
Kelauspyörien pikalukitusakselit helpottavat pyörätuolinne kuljettamista huomattavasti. 
Kuljetuspyörä on helposti irrotettavissa pikalukitusakselin painiketta painamalla. 

Kelauspyörän asentaminen paikalleen tapahtuu yhtä vaivattomasti. Pikalukitusakselin pai-
niketta painamalla voidaan pikalukitusakseli työntää perille reikälevyn vastaanottoadapte-
riin. Pikalukitusakselin painikkeen painamisen lopettaminen lukitsee pyörän paikalleen.

HUOMIO:   Varmistakaa aina kelauspyörän paikalleen asentamisen yhteydessä, että 
pikalukitusakseli istuu tukevasti ja suorassa.

Reikälevy takana
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Akselivälin pidennysosa kiinnitetään kuvassa esitetyllä tavalla reikälevyyn ja pyörän adapte-
ri akseliväin pidennysosaan.

 

Reikälevy kelauspyörille
Reikälevyn ja siten myös kelauspyörän sijainti on eräs kriteeri vaivattomalle ja miellyttäväl-
le ajolle. BeRollKa-aktiv –pyörätuolinne tarjoaa siten monia mahdollisuuksia pyörätuolin 
säätämiseksi tarpeidenne mukaiseksi. Reikälevy on mahdollista sijoittaa useaan eri kohtaan: 
eteen, keskelle ja taakse.

HUOMIO:   Tulee huomioida, että äärisäädöissä 
(reikälevy edessä ja kelauspyörän pika-
lukitusakseli ylhäällä) pyörätuoli saattaa 
kaatua jo 1°:n kallistuksessa.

Reikälevyn ollessa ”takana” akseliväli on pitkä ja pyö-
rätuoli on hyvin vakaa ja kaatumisvaara on vähäinen. 
Haittapuolena on pyörätuolin vähäisempi ketteryys.

Reisiamputoidulle henkilölle tarkoitetun pyörätuolin 
on oltava varustettu akselivälin pidennysosalla, koska 
”reikälevy takana” –asema ei ole riittävä.
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Säätömahdollisuudet 

Kun reikälevy on ”edessä”, pyörätuoli on lyhyemmän ak-
selivälin johdosta varsin ketterä – etenkin rutinoituneille 
pyörätuolin käyttäjille.

Tulee kuitenkin huomioida, että tässä säädössä on ole-
massa suuri kaatumisvaara, koska laskennallinen kriit-
tinen esteenkorkeus voi olla vain 1 mm, mikäli kehon 
hallinta on puutteellista. (Ks. ’Äärisäätö’ jäljempänä).

Vinkki:  Pyörätuolin ketteryyttä voidaan lisätä myös negatiivisella pyöränkallistuk-
sella (vinoon säädetyt kelauspyörät). Negatiivinen pyöränkallistus saadaan 
aikaan asentamalla rungon ja reikälevyn väliin prikka alempaan kiinnitys-
ruuviin muttei ylempään (ei sovellu tapaukseen, jossa käytetään käsipeh-
musteella varustettua korkeussäädettävää pöytää/sivulaitaa).

Huomautus: 

Pyörätuolin kokonaisleveys kasvaa, mikäli pyöränkallistusta säädetään sarjavalmistuksessa 
käytettävää suuremmaksi. Kelauspyörät lisäksi kuormittuvat suhteettoman voimakkaasti, 
mikäli säätö on tehty liian vinoksi.

Ohjausominaisuuksien parantamiseksi kaikissa BeRollKa-aktiv –pyörätuoleissa on sarjaval-
misteisesti lievä negatiivinen pyöränkallistus.

Toinen tärkeä pyörätuolin ajo-ominaisuuksia koskeva kriteeri on kelauspyörän pikaluki-
tusakselin sijainti, jota voidaan muuttaa reikälevyssä olevien porausreikien avulla.

HUOMIO: 

Mitä korkeammalle reikälevyyn kelauspyörä kiinnitetään (adapteria siirtämällä), sitä voi-
makkaammin istuin kallistuu taaksepäin. Tällöin on huomioitava, että pyörätuoli voi kaatua 
helpommin taaksepäin.

 

Reikälevy edessä
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Lochplatte vorne

 

Verstellmöglichkeiten 
 
 
In der Position "vorne" ist der Rollstuhl durch 
den kürzeren Radabstand sehr wendig  
- besonders für routinierte Rollstuhlfahrer.  
 
Beachten Sie aber, dass in dieser Stellung eine 
große Kippgefahr besteht, da bei ungünstiger 
Körperhaltung die rechnerisch kritische Hinder-
nishöhe bereits 1mm betragen kann. 
(Siehe  `Extremste Einstellung` auf den 
folgenden Seiten) 
 

Skizze 
 
Hinweis:  Die Wendigkeit Ihres Rollstuhls kann aber auch durch einen 
negativen Sturz (schräggestellte Antriebsräder) erhöht werden. 
Einen negativen Sturz erreicht man, wenn die Lochplatte außen und an den 
unteren Befestigungsschrauben zwischen Rahmen und Lochplatte eine Halb-
schale eingefügt wird und oben nicht (nicht bei Desk-Seitenteil mit Armpolster 
höhenverstellbar möglich). 
 
 
Anmerkung: 
Bei einem größeren als serienmäßig eingestellten Sturz, erhöht sich die 
Gesamtbreite des Rollstuhls. Weiterhin werden die Antriebsräder durch eine zu 
große Schrägstellung unverhältnismäßig stark belastet.  
 
Alle BeRollKa-aktiv Rollstühle besitzen serienmäßig einen leichten negativen 
Sturz um die Lenkeigenschaften zu verbessern. 
 
 
 
Ein weiteres wichtiges Kriterium bzgl. der Fahreigenschaft Ihres Rollstuhls ist 
die Position der Steckachse für das Antriebsrad, die durch die Bohrungen der 
Lochplatte verändert werden kann.  
 
 
 
ACHTUNG:   
Je höher Ihr Antriebsrad in der Lochplatte befestigt wird (durch versetzen des 
Einschraubadapters), um so stärker neigt sich der Sitz nach hinten. Dabei ist zu 
beachten, dass der Rollstuhl leichter nach hinten umkippen kann. 
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Steckachse oben

 

Steckachse unten

 

Distanzen
für Sturz

 

Verstellmöglichkeiten 
 
 
Durch die Steckachse in der obersten Bohrung wird ein 
starkes Sitzgefälle (nach hinten abfallend) erreicht.  
Mit dem Verändern der Position können Sie außer dem 
Sitzgefälle auch das Kippmoment regulieren. In der 
obersten Position verlagert sich durch die Sitzneigung 
der Schwerpunkt nach hinten und der Rollstuhl kann 
leichter nach hinten umkippen (Beachten Sie auch 
`Extremste Einstellungen`). 
 

Hinweis:  Verwenden Sie eine Kippsicherung. 
 
 
Wenn die Steckachse in der untersten Bohrung montiert 
ist, kann eine waagerechte bzw. nach vorne abfallende 
Sitzfläche erreicht werden.  
Die nach vorne abfallende Sitzfläche ist aber zusätzlich 
durch die Stellung des Lenkrad-Adapters abhängig. 
Außerdem kann in der Lenkradgabel (je nach Ausführung) 
das Lenkrad versetzt werden, um der Sitzneigung 
entgegenzuwirken.  
 

Diese Kombination von Verstellung Lenkrad und Antriebsrad, wird auch zur 
Einstellung der Sitzhöhe eingesetzt. 
 
Anmerkung: 
Um die Position des Antriebsrades zu verändern, muss der Einschraubadapter 
der Lochplatte mit versetzt werden! 
Durch Veränderungen in der Sitzneigung verändert sich auch der Winkel der 
Schraubachse in der Gabel zum Boden. Diese Schraubachse sollte immer ca. 
90° betragen (siehe Exzenterprinzip bei Lenkradadapter). 

 
 
Negativer Sturz 
Einen negativen Sturz wird durch die schräg zum Rahmen 
angeschraubte Lochplatte erreicht. Sie haben die Möglichkeit 
verschiedene Distanzen zwischen Rahmen und Lochplatte 
einzuschrauben.  
Beachten Sie bitte, dass bei großem Sturz der 
Einschraubadapter weiter herausragen muss, damit die 
Bereifung nicht gegen das Seitenteil drückt (streift). Dazu 
müssen Sie Distanzringe zwischen dem Kopf des 
Einschraubadapters und der Lochplatte montieren. 
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Säätömahdollisuudet 

Pikalukitusakseli ylhäällä

Vinkki: Käyttäkää kaatumaestettä. 

Mikäli pikalukitusakseli asennetaan alimpaan rei-
kään, voidaan saada aikaan vaakasuora tai eteen-
päin laskeva istuinpinta. Eteenpäin laskeva istuin-
pinta on kuitenkin lisäksi riippuvainen tukipyörän 
adapterin säädöstä.

Tukipyörää voidaan lisäksi siirtää tukipyörän haa-
rukassa (kulloinkin toteutuksesta riippuen) istuin-
kallistuksen korjaamiseksi.

Pikalukitusakseli alhaalla

Tätä tukipyörän ja kelauspyörän säätöjen yhdistelmää käytetään myös istuinkorkeuden 
säätämiseen.

Huomautus: 

Kelauspyörän sijainnin muuttamisen edellyttää myös kiinnitysadapterin siirtämistä reikäle-
vyssä!

Istuinkallistuksen muutokset muuttavat myös tukipyörän akselin kulmaa haarukassa suh-
teessa alustaan. Tämän akselin kulman tulisi aina olla noin 90° (ks. tukipyörän adapterin 
epäkeskisyysperiaate).

Negatiivinen pyöränkallistus
Negatiivinen pyöränkallistus saadaan aikaan vinosti runkoon 
ruuvatun reikälevyn avulla. Rungon ja reikälevyn väliin on 
mahdollista säätää erilaisia etäisyyksiä. 

Huomioikaa, että voimakkaamman pyöränkallistuksen yhtey-
dessä on pyöränadapteria säädettävä ulommaksi, ettei rengas 
pääse koskettamaan sivulaitaa. Tämä tehdään asentamalla 
välikerenkaita adapterin pään ja reikälevyn väliin.

Kun pikalukitusakseli on ylimmässä reiässä, on istuin-
kallistus (taaksepäin laskeva) suurin. Sijaintia muut-
tamalla on mahdollista istuinkallistuksen lisäksi myös 
muuttaa kaatumismomenttia. Ylimmässä sijainnissa 
painopiste siirtyy istuimen kallistumisen myötä taak-
sepäin ja pyörätuoli voi helpommin kaatua taaksepäin 
(huomioikaa myös ’Äärisäädöt’).

Pyöränkallistuksen 
säätöprikat
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Steckachse oben

 

Steckachse unten

 

Distanzen
für Sturz

 

Verstellmöglichkeiten 
 
 
Durch die Steckachse in der obersten Bohrung wird ein 
starkes Sitzgefälle (nach hinten abfallend) erreicht.  
Mit dem Verändern der Position können Sie außer dem 
Sitzgefälle auch das Kippmoment regulieren. In der 
obersten Position verlagert sich durch die Sitzneigung 
der Schwerpunkt nach hinten und der Rollstuhl kann 
leichter nach hinten umkippen (Beachten Sie auch 
`Extremste Einstellungen`). 
 

Hinweis:  Verwenden Sie eine Kippsicherung. 
 
 
Wenn die Steckachse in der untersten Bohrung montiert 
ist, kann eine waagerechte bzw. nach vorne abfallende 
Sitzfläche erreicht werden.  
Die nach vorne abfallende Sitzfläche ist aber zusätzlich 
durch die Stellung des Lenkrad-Adapters abhängig. 
Außerdem kann in der Lenkradgabel (je nach Ausführung) 
das Lenkrad versetzt werden, um der Sitzneigung 
entgegenzuwirken.  
 

Diese Kombination von Verstellung Lenkrad und Antriebsrad, wird auch zur 
Einstellung der Sitzhöhe eingesetzt. 
 
Anmerkung: 
Um die Position des Antriebsrades zu verändern, muss der Einschraubadapter 
der Lochplatte mit versetzt werden! 
Durch Veränderungen in der Sitzneigung verändert sich auch der Winkel der 
Schraubachse in der Gabel zum Boden. Diese Schraubachse sollte immer ca. 
90° betragen (siehe Exzenterprinzip bei Lenkradadapter). 

 
 
Negativer Sturz 
Einen negativen Sturz wird durch die schräg zum Rahmen 
angeschraubte Lochplatte erreicht. Sie haben die Möglichkeit 
verschiedene Distanzen zwischen Rahmen und Lochplatte 
einzuschrauben.  
Beachten Sie bitte, dass bei großem Sturz der 
Einschraubadapter weiter herausragen muss, damit die 
Bereifung nicht gegen das Seitenteil drückt (streift). Dazu 
müssen Sie Distanzringe zwischen dem Kopf des 
Einschraubadapters und der Lochplatte montieren. 
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Säätömahdollisuudet 

HUOMIO: Äärisäädöt
Molemmat säätömahdollisuudet, reikälevyn sijainti rungossa ja pikalukitusakselin (kelaus-
pyörä) sijainti reikälevyssä voivat johtaa pyörätuolin äärisäätöihin!

Äärisäätö saavutetaan, kun reikälevy on etumaisessa asemassa ja pikalukitusakseli ylim-
mässä asemassa. Tämä ääriasento on vaarallisin, koska tässä säädössä staattinen vakaus 
on varsin vähäinen (jo 1°:n kallistuksessa) ja pyörätuoli voi tämän johdosta varsin helposti 
kaatua taaksepäin. Staattisen vakauden raja seuraa laskennallisesti painopistekoordinaa-
teista ja geometrisista suureista, jotka saavutetaan silloin kun pyörätuoli käyttäjineen varta-
lon ollessa kelausasennossa voi jo varsin helposti kaatua taaksepäin.

Tällaisia säätöjä käytettäessä saadaan ajaa vain avustajan kanssa ja kaatumaestettä käyttä-
en. Reisiamputoituja henkilöitä varten pyörätuoli on varustettava akselinvälin pidennyksel-
lä.

Edellä kuvatun äärisäädön yhteydessä on myös kriittinen esteenkorkeus pienempi, koska 
painopiste siirtyy taaksepäin ja ilman ylävartalon hallintaa pyörätuoli voi varsin helposti 
kaatua taaksepäin.

Kriittisellä esteenkorkeudella tarkoitetaan korkeutta, jossa pyörätuolin painopiste käyttäji-
neen on kohtisuoraan taka-akselin päällä. Äärisäädössä kriittinen esteenkorkeus on vain 
1 mm.

HUOMIO: 
• Koska kaatumisvaara kaltevilla pinnoilla ja esteitä ylitettäessä on varsin suuri, on pyörä-

tuoli varustettava pois käännettävällä kaatumaesteellä (turvapyörä).

• Huomioikaa, että kelauspyörien säätäminen edellyttää myös sivusuojusten (vaatesuojus) 
ja jarrujen säätämistä oikein.

• Varmistakaa, että ruuvit ja mutterit kiristetään uudelleen tiukalle kaikkien säätöjen yhtey-
dessä!
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Säätömahdollisuudet 

Tukipyörä ja tukipyörän adapteri
Tukipyörien ja siten myös pyörätuolin optimaalinen ajokäyttäytyminen edellyttää periaat-
teessa ajoalustaan nähden kohtisuoraa tukipyörän adapterin kiertoakselia. 

Tämä kohtisuoruus ajoalustaan nähden saavutetaan myös kallistetun rungon tapauksessa 
epäkeskomutteria tukipyörän adapterissa kääntämällä.

Epäkeskoperiaate esitetään viereisessä kuvassa. Siitä nähdään, että kierteet eivät ole mutte-
rin keskellä (vaan keskiön ulkopuolella).

A   Voimakas istuinkallistus tukipyörän sovitin kap-
paleen ollessa kohtisuorassa ajoalustaan nähden

B   Ilman istuinkallistusta tukipyörän sovitinkappa-
leen ollessa samoin kohtisuorassa ajoalustaan 
nähden

Huomautus: 

• Varmistakaa tällöin, että epäkeskomutterit ovat samalla tavoin säädetyt molemmilla 
puolin.

• Molempien tukipyörien tulee koskettaa alustaa tasaisella pinnalla.

• Epäkeskomutterit on asennettaessa lisäksi varustettava ruuvilukitteella (liimalukite).
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Verstellmöglichkeiten 
 
 
Lenkrad mit Lenkrad-Adapter 
 
Ein optimales Fahrverhalten der Lenkräder und damit des Rollstuhls bringt 
grundsätzlich ein senkrecht zur Fahrbahn ausgerichtete Schraubachse bzw. des 
Lenkrad-Adapters. 
Auch bei schrägem Rahmen erreichen Sie durch Versetzen der Exzentermutter 
im Lenkrad-Adapter eine Parallelität zur Fahrbahn.  
 
Das Exzenterprinzip wird in den nebenstehenden 
Skizzen dargestellt. Dabei ist ersichtlich, dass das 
Gewinde in der Mutter exzentrisch (außerhalb der 
Mitte) sitzt. 
 
A. starke Sitzneigung mit senkrechtem Lenkrad-

Adapter zur Fahrbahn 
 
 

Skizze 
 
 
B. ohne Sitzneigung mit ebenfalls senkrechtem 

Lenkrad-Adapter zur Fahrbahn 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skizze 
 

Anmerkung: 

 Achten Sie bitte darauf, dass die Stellungen der Exzentermuttern auf beiden 
Seiten identisch sind. 

 
 Beide Lenkräder müssen auf ebener Fläche Kontakt zum Boden haben. 
 
 Die Exzentermuttern müssen bei der Montage mit einer Schraubensicherung 

(Klebstoffsicherung) zusätzlich gesichert werden! 
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Verstellmöglichkeiten 
 
 
Lenkradadapter beim  FINESS HEMI SPEZIAL 
 
Beim Rollstuhl FINESS HEMI SPEZIAL sind die Lenkräder über eine 
eingeschweißte Lochplatte am Rahmen befestigt. Durch diese konstruktive 
Gestaltung der Lenkradaufnahme ist eine individuelle Sitzhöheneinstellung 
möglich. 
 
1     Distanzblock 
 
2-3  Befestigung des 
       Distanzblocks 
 
4-6  Exzenterprinzip 
       für Lenkradadapter 
 
7     Lochplatte im 
       Rahmen 
 
 
 
 
 
Durch die Position des Distanzblocks an der Lochplatte und durch die Position 
des Lenkrades in der Gabel wird die Sitzhöhe eingestellt bzw. beeinflusst. 
Außerdem ist die Wahl des Lenkrades entscheidend für die Sitzhöhe. 
 
Durch die Bohrungsreihen A, B und C kann der 
Distanzblock an 3 verschiedenen horizontalen 
Positionen montiert werden. Dabei wird der Radstand 
zwischen Lenkrad und Antriebsrad verändert. 
 
In den Bohrungsreihen 1 bis 5 kann der Distanzblock 
vertikal in 3 Positionen versetzt werden und dadurch 
die Sitzhöhen individuell eingestellt werden. 
 
 
 
 
ACHTUNG:   
 Einstellungen an den Lenkrädern sollten nur vom Fachhändler ausgeführt 

werden. 

3
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Säätömahdollisuudet 

Tukipyörän adapteri mallissa FINESS HEMI SPEZIAL
Pyörätuolimallissa FINESS HEMI SPEZIAL tukipyörät on kiinnitetty runkoon hitsatun reikäle-
vyn välityksellä. Rakenne mahdollistaa istuinkorkeuden yksilöllisen säätämisen.

1 Välikeosa

2-3  Välikeosan 
kiinnitysruuvit

4-6  Epäkeskoperiaate 
tukipyörän 
adapterille

7  Rungossa oleva 
reikälevy

Istuinkorkeutta päästään säätämään muuttamalla välikekappaleen asemaa reikälevyssä 
sekä tukipyörän sijaintia haarukassa. Tukipyörän valinta on myös istuinkorkeuden kannalta 
ratkaisevan tärkeää.

Välikekappale voidaan asentaa kolmeen eri asemaan vaa-
katasossa porausreikiä A, B ja C vastaavasti. Tämä muuttaa 
tukipyörän ja kelauspyörän välistä etäisyyttä.

Välikekappale voidaan porausreikiä 1-5 vastaavasti siirtää 
kolmeen eri asemaan pystysuorassa ja näin säätää istuin-
korkeutta yksilöllisesti.

HUOMIO:
• Tukipyörien säätäminen tulee jättää jälleenmyyjän asiantuntijoiden tehtäväksi.
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Verstellmöglichkeiten

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Lenkräder und die Positionen des 
Distanzblocks dargestellt (Sitzhöhen bzgl. Sitzbespannung vorne):

Maße in cm  (±0,5cm)

Anmerkung:
 Achten Sie bitte darauf, dass die Positionen der Distanzblöcke, die Positionen

der Lenkräder in den Gabeln und die Stellungen der Exzentermuttern auf
beiden Seiten identisch sind.

 Beide Lenkräder müssen auf ebener Fläche Kontakt zum Boden haben.

Välikekappaleen 
asema

Asema 
haarukassa 
lyhyt Tukipyörä 4” Tukipyörä 5” Tukipyörä 6”

36
37,5 38,5
39 40 42

37,5 38,5 40,5

39 40 42

40,5 41,5 43,5

39 40 42

40,5 41,5 43,5
42 43 45
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Säätömahdollisuudet 

Seuraavassa taulukossa esitetään mahdolliset tukipyörät ja välikekappaleen asemat (istui-
men tukikudosta vastaavat istuinkorkeudet edessä):

Mitat cm (±0,5 cm)

Huomautus:
• Varmistakaa, että välikekappaleiden asemat, tukipyörien asemat haarukoissa ja epäkes-

komuttereiden sijainnit ovat molemmilla puolin identtiset.

• Molempien tukipyörien on kosketettava alustaa tasaisella pinnalla.
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Säätömahdollisuudet 

Jalkalauta / Jalkalaudan ripustin
Jalkalauta on korkeussäädettävä ja siksi yksilöllisesti säädettävissä. Tämä edellyttää molem-
pien jalkalaudan kannattimien säätämistä, jotka on liitetty ruuvilla jalkalaudan ripustimeen. 
Jalkalaudan kannattimia voidaan ruuvi avaamalla siirtää ylös- tai alaspäin (kulloinkin tar-
peen mukaan) jalkalaudan sovittamiseksi säärenpituuden ja istuintyynyn paksuuden mu-
kaiseksi.

HUOMIO: Ruuvit on aina varustettava ruuvilukitteella ja kiristettävä tiukalle!  

Huomautus: 

Mikäli jalkalaudan kannattimia pidennetään molemmilta puolilta, eli jalkalautaa lasketaan 
alemmas, on huomioitava, että maavara pienenee ja esteiden ylittäminen neljällä pyörällä 
saattaa vaikeutua.

Ylös käännettävä jalkalaudan ripustin
Ylös käännettävä jalkalaudan ripustin mahdollistaa jalkalaudan kääntämisen ylös yhdessä 
jalkalaudan kannattimien kanssa. Siksi tulee huomioida, että kuormitetun pyörätuolin pai-
nopiste siirtyy ylös käännetyssä asennossa ja kaatumisvaara kasvaa.

HUOMIO:   Ylös käännettäviä jalkalaudan ripustimia ei saa kuormitettuina kääntää 
sivuun kiristysvivut avaamalla.

		 	 Ú Loukkaantumisvaara!
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Säätömahdollisuudet 

Pysäköintijarru (polvivipujarru) 
Ennen jokaista ajoa tulee jarrujen moitteeton toiminta ja kelauspyörien ilmanpaine tarkis-
taa.

Kelauspyöriä reikälevyn sisällä (vaakasuoraan) siirrettäessä, 
reikälevyä rungossa siirrettäessä tai akseliväliä pidennettäes-
sä on jarrujen kunnollinen toiminta varmistettava.

HUOMIO: Ruuvit on aina kiristettävä tiukalle! 

Jarrut on säädettävä siten, että jarrupulttien ja kelauspyörän välinen etäisyys normaali/peh-
meäkulkurengastuksella on 15 mm (puhkeamattomalla renkaalla 16 mm).

Jarrujen toiminta on riippuvaista kelauspyörien ilmanpaineesta. Tarkistakaa aina ennen 
liikkeellelähtöä, että ilmanpaine on oikea. Jarrut menettävät tehonsa, mikäli ilmanpaine on 
liian alhainen tai jarrun etäisyys renkaasta on liian suuri.

Ilmanpainesuositus:  Standardi-/normaalirengastus 5 Bar

    Pehmeäkulkurengastus  7 Bar 

HUOMIO: 

• Pysäköintijarrut eivät sovellu liikkeellä olevan pyörätuolin jarruttamiseen.

• Koska pysäköintijarru (Polyform-jarru) on riippuvainen ilmanpaineesta, on jarrut ja il-
manpaine tarkastettava säännöllisesti!

• Pyörätuolin jatkuva käyttö voi johtaa renkaiden ja jarrumekanismin kulumiseen, joka 
edellyttää jarrun uudelleen säätämistä. 
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Verstellmöglichkeiten

Feststellbremse (Kniehebelbremse)

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die einwandfreie Funktion der Bremsen und der 
Luftdruck Ihrer Antriebsräder.

Bei einem Versetzen der Antriebsräder innerhalb 
der Lochplatte (horizontal), der Lochplatte am 
Rahmen oder durch eine Radstandsverlängerung, 
werden Sie feststellen, dass die Bremsen nicht 
mehr oder nur noch ungenügend ihre Funktion 
erfüllen können.

ACHTUNG:  Schrauben immer fest anziehen!

Die Bremse müssen Sie so einstellen, damit der Abstand zwischen dem 
Bremsandruckbolzen und dem Antriebsrad bei Normalbereifung/ 
Leichtlaufdecken 15 mm beträgt (bei pannensicherer Bereifung 16mm).

Die Bremsen sind vom Luftdruck der Antriebsräder abhängig. Prüfen Sie 
deshalb vor Fahrtantritt immer den richtigen Reifenluftdruck. Bei zu geringem 
Luftdruck oder bei einem zu großen Bremsabstand, verliert die Bremse ihre 
Funktion.

Luftdruck-Empfehlung: Standard-/Normalbereifung 5 bar 
Leichtlaufbereifung 7 bar

ACHTUNG:
 Die Feststellbremsen sind nicht zum Abbremsen des fahrenden Roll-

stuhls ausgelegt.

 Da die Feststellbremse luftdruckabhängig ist, müssen Sie die Bremse und
den Luftdruck regelmäßig kontrollieren!

 Durch den pausenlosen Einsatz Ihres Rollstuhls kann ein Verschleiß am
Reifen und am Bremsmechanismus entstehen, so dass ein Nachstellen der
Bremse erforderlich ist.

15 mm
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Lisävarusteet 

Lisävarusteet 
Pyörätuolinne on rakenneperiaatteeltaan modulaarinen siten, että yksittäisten lisävaruste-
osien liittäminen pyörätuoliin on myös jälkikäteen mahdollista.

Lisävarusteilla tarkoitetaan osia tai komponentteja, joita voidaan liittää pyörätuoliinne lisä-
osina tai osien tilalle. Lisävarusteet tulisi valita pyörätuolin tilauksen yhteydessä, mutta niitä 
voidaan tilata myös jälkikäteen (lisämaksusta, koska tarvitaan lisää osia).

Lähempiä tietoja lisävarusteista ja muista osista löytyy varaosaluettelosta.

Kallistuspoljin
Kaikki kokoontaitettavat pyörätuolit voidaan varustaa kallistus-
polkimella.

Kallistuspolkimen avulla avustaja kykenee helpommin kallista-
maan pyörätuolia esim. askelman ylittämiseksi.

Sivuun käännettävä kaatumaeste 
Sivuun käännettävä kaatumaeste (turvapyörä) estää pyörä-
tuolin kaatumisen taaksepäin. Kaatumaestepyörän etäisyyden 
maasta tulisi tällöin olla noin 3-5 cm.

Tämä kaatumaeste on erityisen suositeltava harjaantumat-
tomille pyörätuolin käyttäjille, kallistussäädöllä varustetulla 
selkänojalla varustetuille pyörätuoleille tai sääriamputoiduille 
pyörätuolin käyttäjille.

Vinkki: Askelmia (reunakiveyksiä) ylitettäessä on kaatumaeste 
käännettävä 180° eteenpäin sen estämiseksi osumasta alustaan.
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Zubehör 
 
 
Zubehör 
 
Ihr Rollstuhl ist wie in einem Baukastensystem modular aufgebaut, so dass Sie 
einzelne Zubehörteile auch nachträglich an Ihrem Rollstuhl anbringen können. 
 
Als Zubehör werden Teile oder Komponenten bezeichnet, die zusätzlich oder für 
andere Teile an Ihren Rollstuhl angebracht werden können. Das Zubehör sollte 
bei der Bestellung eines Rollstuhls mit ausgewählt werden; kann aber auch 
nachträglich (mit Aufpreis, da eventuell zusätzlich Teile benötigt werden) bestellt 
werden. 
Nähere Informationen zum Zubehör sowie weiteres Zubehör entnehmen Sie 
bitte dem Ersatzteilkatalog. 
 
 
 
Ankippbügel 
 
Alle faltbaren Rollstühle können mit einem Ankipp-
bügel ausgerüstet werden.  
Durch den Ankippbügel kann die Begleitperson Ihren 
Rollstuhl leichter ankippen, um z. B. eine Stufe zu 
überfahren. 
 
 
 
Kippsicherung abschwenkbar 
 
Die abschwenkbare Kippsicherung (Sicherheitsrad) 
verhindert das Abkippen des Rollstuhls nach hinten. 
Das Kippsicherungsrad muss dabei einen Abstand 
von ca. 3-5cm vom Boden haben. 
Besonders empfehlenswert ist diese Kippsicherung 
bei ungeübten Rollstuhlfahrern, bei Rollstühlen mit 
winkelverstellbaren Rückenlehnen oder bei bein-
amputierten Rollstuhlfahrern. 
 
Hinweis: Beim Überfahren von Stufen (Bordsteinen) muss die Kippsicherung 
um 180° nach vorne eingeschwenkt werden, um ein Aufsetzen zu vermeiden. 
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Kepinpidike tarrahihnalla
Kaikki kokoontaitettavat pyörätuolit voidaan samoin varustaa kepinpidikkeellä. Kepinpidi-
ke mahdollistaa kävelyn apuvälineiden mukana kuljettamisen. Selkänojan putkessa oleva 
tarranauha estää apuvälineiden putoamisen.

Siirtopyörät
Pyörätuoliin asennetut siirtopyörät mahdollistavat kapeiden läpikul-
kujen ohittamisen, joihin pyörätuoli kelauspyörineen olisi liian leveä. 
Nämä voivat olla hyvin kapeita oviaukkoja, ahtaita käytäviä bussissa, 
junassa tai lentokoneessa tai kapea kylpyamme hotellissa tai ystävi-
en luona.

Käsittely on hyvin yksinkertaista:

Pikalukitusakseleilla varustettujen kelauspyörien irrottamisen jäl-
keen voidaan ajamista jatkaa siirtopyörillä.

Ajoittainen kelauspyöristä luopuminen on ongelmatonta, koska 
käyttäjä pystyy työntämään itseään tai vetämään itsensä käsillään ahtaiden aukkojen läpi.

HUOMIO:  Tulee huomioida, että jarrut eivät ole toiminnassa kelauspyörien ollessa 
irrotettuna pyörätuolista!

Asennetut siirtopyörät ovat käytöstä pois ollessaan (kelauspyörät kiinnitettynä) noin 2-3 cm 
irti maasta. Näin asennetut siirtopyörät eivät haittaa pyörätuolin ajamista, kallistamista tai 
kuljettamista. Niitä ei pidä kuitenkaan sekoittaa turvapyörään tai pois käännettävään kaatu-
maesteeseen.

Pinnasuoja
Pinnasuoja estää sormin tarttumisen pyöriviin pyöriin tai pinnoihin. Se on helposti asennet-
tavissa/irrotettavissa kolmella ruuvilla. 33 

 

Zubehör 
 
 
Stockhalter mit Klettschlaufe 
 
Ebenso können alle faltbaren Rollstühle auch mit einem Stockhalter ausgerüstet 
werden. 
Mit dem Stockhalter können Gehhilfen transportiert werden. Zusätzlich 
verhindert die Klettschlaufe am Rückenrohr das Verlieren der Gehhilfen . 
 
 
Transitrollen 
 
Nur mit den Transitrollen an Ihrem Rollstuhl haben Sie die Möglichkeit schmale 
Durchfahrten zu passieren, wo Ihr Rollstuhl mit Antriebsräder zu breit wäre. Dies 
können sehr schmale Türöffnungen sein, enge Gänge im Bus, Zug oder Flug-
zeug oder ein enges Bad im Hotel oder bei Freunden.  
 
Das Handhaben ist ganz einfach:  
Nach dem Abnehmen der Antriebsräder mit den 
Steckachsen können Sie mit den Transitrollen weiter-
fahren. 
Auf die Antriebsräder zu verzichten ist zeitweise 
unproblematisch, da der Anwender sich eventuell 
schieben lassen kann oder sich selbst mit den Armen 
durch die engen Gänge ziehen kann. 
 
 
 
 
ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass an Ihrem Rollstuhl bei abgenommenen 

Antriebsrädern die Bremsen keine Funktion haben! 
 
Die montierten Transitrollen sind im ungenutzten Zustand (Antriebsräder 
montiert) ca. 2-3 cm vom Boden entfernt. Die so montierten Transitrollen stören 
weder beim Fahren, beim Ankippen noch beim Transportieren des Rollstuhls.  
Sie sind aber nicht mit dem Sicherheitsrad bzw. Kippsicherung abschwenkbar 
zu verwechseln. 
 
 
Speichenschutz 
 
Der Speichenschutz verhindert, dass man mit den Fingern in laufende Räder 
bzw. Speichen greift. Er kann einfach durch 3 Schrauben montiert/demontiert 
werden. 
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Rumpujarru
Jo kuvatun jarrun (Polyform-jarru) lisäksi pyörätuolissanne voidaan käyttää toista jarrutek-
niikkaa, rumpujarrua. Polyform-jarru eli pysäköintijarru vaikuttaa ulkopuolelta renkaisiin. 
Tässä yhteydessä on huomioitava, että sen toiminta on riippuvaista oikeasta rengaspai-
neesta.

Rumpujarru toimii sitä vastoin ilmanpaineesta riippumattomasti. Se on yhdysrakenteinen 
pyörännavan kanssa ja siten piilossa. Avustajan on sen avulla mahdollista jarruttaa työntä-
misen yhteydessä (etenkin alaspäin ajettaessa). Rumpujarru mahdollistaa myös jarruvoi-
man annostelun tai liukuvan jarruttamisen.

Rumpujarrun säätäminen

Rumpujarrun säätämiseksi tarkasti on jarrukonsolin säätöautomatiikassa olevaa ruuvia 
(jonka läpi jarruvaijeri kulkee) kierrettävä hieman auki, kunnes kelauspyörää pyöritettäessä 
kuululuu laahaava ääni. Tällöin jarrukengät ovat kevyesti jarrurummun seinämiä vasten. 
Sen jälkeen säätöruuvia kierretään 1 kierroksen verran takaisin ja kiinnitetään mutterilla. 
Tarkistakaa rumpujarrun toiminta ja säätäkää tarvittaessa uudelleen säätöruuvin avulla.

Jarruvivun jatkoskappale
Käytön tekemiseksi miellyttävämmäksi tai yksinkertaisemmaksi on mahdol-
lista myös pidentää jarruvipua. Jarruja voidaan tällöin käyttää olennaisesti 
pienemmällä voimalla.

Akselivälin pidennys
Akselivälin pidennys suurentaa pyörien välistä etäisyyttä ja vakauttaa siten pyörätuolia 
kaatumista vastaan. Akselivälin pidennyskappale ruuvataan tätä varten reikälevyyn ja pi-
kalukitusakselin adapteri akselivälin pidennyskappaleeseen. Reisiamputoiduille henkilöille 
tarkoitetuissa pyörätuoleissa on aina käytettävä akselivälin pidennystä.
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Trommelbremse 
 
Für Ihren Rollstuhl kann außer der bereits beschriebenen Bremse (Polyform-
Bremse) eine weitere Bremstechnik, die Trommelbremse, eingesetzt werden. 
Die Polyform-Bremse bzw. Feststellbremse wirkt von außen auf den Reifen. 
Dabei ist zu beachten, dass ihre Funktion vom richtigen Reifendruck abhängig 
ist. 
 
Die Trommelbremse hingegen arbeitet luftdruckunabhängig. Sie ist in der Rad-
nabe integriert und dadurch unzugänglich. Sie bietet der Begleitperson die 
Möglichkeit beim Schieben mitzubremsen (besonders beim Bergabfahren). Die 
Trommelbremse ermöglicht auch ein dosiertes bzw. schleifendes Bremsen. 
 
Einstellen der Trommelbremse 

Zum genauen Einstellen der Trommelbremse müssen Sie an der Einstellauto-
matik am Bremsträger die Schraube (durch die das Bremsseil geführt wird) 
etwas herausdrehen, bis Sie beim Drehen des Antriebsrades ein schleifendes 
Geräusch hören. In diesem Zustand liegen die Bremsbacken leicht an dem 
Nabengehäuse an. Anschließend drehen Sie die Einstellschraube um 1 Um-
drehung zurück und klemmen diese mit der Mutter. Überprüfen Sie die Funk-
tion der Trommelbremse und stellen Sie eventuell die Einstellschraube nach. 

 
 
 
Bremshebelverlängerung steckbar 
Die Bremshebel an Ihrem Rollstuhl können Sie für eine 
bequemere oder einfachere Bedienung auch verlängern. Dabei 
können Sie Ihre Bremsen mit wesentlich geringerem 
Kraftaufwand betätigen. 
 
 
 
Radstandsverlängerung 
 
Die Radstandsverlängerung vergrößert den Radabstand und macht den 
Rollstuhl dadurch kippstabil. Dazu wird die Radstandsverlängerung auf die 
Lochplatte geschraubt und der Einschraubadapter für die Steckachse in die 
Radstandsverlängerung. 
Bei oberschenkelamputierten Personen muss immer eine 
Radstandsverlängerung verwendet werden. 
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Pyörätuolien kuljettaminen moottoriajoneuvoissa (liikuntarajoitteisten kulje-
tukseen rakennetuissa ja varustetuissa ajoneuvoissa)
Pyörätuolien ja istuinrunkojen kuljettaminen moottoriajoneuvoissa oli ja on riskialtis toi-
menpide. Toistaiseksi pyörätuolien kuljettaminen ja ammattimainen kiinnittäminen käyttä-
jineen tai ilman käyttäjää tapahtuu omalla ja/tai avustavan henkilön, kuljettajan vastuulla. 
BeRollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH ei ole vastuussa kuljetuksen seurauksena aiheutuvis-
ta henkilö- ja materiaalivahingoista. Tämä koskee lisäksi avustajia ja ulkopuolisia sekä hei-
dän omaisuuttaan, joka kärsii haittaa epäasianmukaisesta kuljetuksesta.

Tarkoituksenmukainen kuljetus toteutuu silloin, kun henkilöitä kuljetetaan ajoneuvoon 
kuuluvissa kiinnitysjärjestelmissä. Esineet, kuten pyörätuolit on säilytettävä kiinnitettynä ja 
erillään matkustamosta.

Autoteollisuuden testiraportit osoittavat, että autoliikenteessä esim. jarrutettaessa tai 
onnettomuuksien yhteydessä syntyy voimia, jotka ovat huomattavasti korkeampia ja 
luonnollisesti myös moninaisempi kuin mitä voidaan edellyttää pyörätuolilta käyttäjineen. 
Pyörätuolin tai istuinrungon yksittäiset rakenneosat tai kokonaisrakenne ei välttämättä kes-
tä tällaisia kuormituksia. Pyörätuolia tai istuinrunkoa koskevat vaatimukset. joita voitaisiin 
soveltaa henkilökuljetuksiin ajoneuvoissa, ovat lopultakin perustehtävän, sopivien liikunta-
apuvälineiden tarjoamisen suhteen kielteisesti vaikuttavia.

On selkeästi korostettava, että nykyaikaisen pyörätuolin tai istuinalustarungon tulee olla 
ketterä, kevyt ja käytössä toimiva. Pyörätuoli- tai istuinrunkorakenteella, joka tarjoaisi lä-
heskään vastaavan turvallisuuden kuin henkilöauton istuinkiinnitysjärjestelmä, tulisi olla 
vastaavat ominaisuudet, kuten istuimen kiinnitys ja henkilön kiinnitysjärjestelmät, korkeat 
selkänojat, pääntuet sekä etu- ja sivuilmatyynyt. Kyseisten komponenttien tulisi olla odo-
tettavissa olevien vaatimusten mukaisesti mitoitettuja. Tuotteiden tulisi lisäksi soveltua jo 
käytössä olevan ajoneuvon tiloihin ja edellytyksiin. Tällaiset ominaisuudet omaavaa tuotet-
ta tuskin kelpuutettaisiin liikkumisen apuvälineeksi.

DIN-normin 75078, osa 2, liikuntarajoitteisten kuljetukseen rakennettuja ja varustettuja 
ajoneuvoja varten, tarkoituksena on kohottaa pyörätuolin käyttäjien turvallisuutta ja es-
tää tai vähentää mahdollisia terveyteen kohdistuvia seurauksia onnettomuustapauksessa. 
DIN-normin 75078, osa 2,mukainen kiinnitysjärjestelmä yhdistää pyörätuolin kiinnityksen ja 
henkilön kiinnittämisen. Toisin kuin tähänastisten 4-pistejärjestelmien tapauksessa on tässä 
kuitenkin tarpeen asentaa pyörätuoliin erityisiä kiinnitysosia.
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Niitä kutsutaan ”voimapisteiksi”, koska onnettomuudessa tai äkillisessä kiihdytyksessä ilme-
nevät voimat välittyvät näiden kautta ajoneuvon rakenteeseen.

Edellä kuvattu ongelma ei kuitenkaan ratkea tämän avulla. Viittaamme siksi uudelleen alku-
suositukseemme, että henkilöt tulisi kuljettaa ajoneuvoon kuuluvissa kiinnitysjärjestelmissä 
myös silloin kun tämä vaatii kyseiseltä henkilöltä siirtymistä ja/tai tarvitaan lisäavustajia.

Edellä mainitun normin huomioon ottaen pyörätuolia varten tarvitaan erityinen pyörätuo-
lin kiinnitysjärjestelmä ja henkilön kiinnitysjärjestelmä liikuntarajoitteisten kuljetukseen 
rakennetuissa ja varustetuissa ajoneuvoissa.

Erityiset DIN-normit pyörätuoleille eivät tähän saakka ole puolestaan sisältäneet mitään 
vaatimuksia pyörätuolien soveltuvuudesta ajoneuvoistuimiksi. Pyörätuoleja koskevan DIN 
ISO 7176-19 normiston eurooppalaisten sanamuotojen tultua vuoden 2009 lopussa voi-
maan tilanne muuttuu, koska niihin sisältyy merkityksellinen kappale, joka koskee ”pyö-
rätuolin käyttöä istuimena moottoriajoneuvoissa”. Valmistajana meidän on rakennettava, 
testattava ja merkittävä pyörätuolit julkisten suorituskykyvaatimusten mukaisesti. Raken-
teellisessa suunnittelussa pyrimme samoin täyttämään liikunnan apuvälineenä toimimi-
sen ja DIN-normien edellyttämät vaatimukset. Pyörätuoleja, joita ei ole suunniteltu edellä 
mainitulla tavalla – valmistusvuodesta 2010 lähtien – ei siten saa myöskään enää käyttää 
jälkikäteen asennettujen voimapisteiden kanssa ajoneuvoistuimena.

Tuotteillemme on siksi tehty törmäystesti. Suoritettujen testien perusteella tiedämme, että 
kuljettamiseen hyväksytyt tuotteemme kestävät normin ISO 7176-19 mukaisessa törmäys-
testissä esiintyvät voimat ja ne soveltuvat siten istuimeksi ajoneuvossa.

Vinkki:

Pyörätuolissa oleva pääntuki toimii normaalisti pään asennon säilyttämisen tukena, ei kulje-
tussuojana. Siksi tulee käyttää ajoneuvoon kiinnitettyä, pyörätuolista erillistä pääntukea.

Törmäystestissä on kuitenkin osoittautunut, että käyttämämme pääntuet täyttävät vaati-
mukset pyörätuolissa.

Kuljettaminen pyörätuolissa liikuntarajoitteisten kuljetukseen rakennetussa ja varustetussa 
ajoneuvossa tapahtuu omalla vastuulla. Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai omai-
suusvahingoista, jotka aiheutuvat kuljettamisesta tällaisessa ajoneuvossa.

Lähempiä tietoja soveltuvista, markkinoilla saatavilla olevista ja käyttökelpoisista pyörätuo-
lien kiinnitysjärjestelmistä voitte kysyä puhelinkeskuksemme kautta (puh. 07261-7351-0).
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Hoito ja kunnossapito 
Muiden ajoneuvojen tavoin pyörätuolinne vaatii säännöllistä tarkastusta. Pyörätuolinne on 
lisäksi kiitollinen, jos sitä käsitellään huolellisesti, ja se säilyy vuosikausia hyväkuntoisena.

Pyörätuoli on pyyhittävä säännöllisesti kostealla liinalla, etenkin on syytä poistaa vesipisa-
rat. Voimakkaamman likaantumisen tapauksessa on käytettävä mietoa kotitalouspuhdistus-
ainetta.

Eräitä pyörätuolin osia on ajoittain huollettava moitteettoman toiminnan takaami-
seksi.

Ö  Noin 4 viikon välein on tarkistettava, että jarrut toimivat moitteettomasti ja kevyesti.

Ö  Kaikki pyörätuolin turvallisuuden kannalta tärkeät liitokset on tehtaalla varustettu 
itselukittuvin ruuviliitoksin, tai ruuviliitokset on varmistettu kierrelukitteella. Kaikkien 
ruuviliitosten kireys tulee tarkistaa 3 kuukauden välein.

Ö  Turvamuttereita tulee käyttää vain kerran. Mutterit on korvattava uusilla, mikäli niitä 
joudutaan käyttämään useita kertoja.

Ö  Mikäli pyörätuoli kastuu, on suositeltavaa hangata se uudelleen kuivaksi. Pyörätuolia 
ei myöskään tule käyttää suihkutuolina. Erityisissä hätätapauksissa, esim. matkoilla 
voidaan myös ottaa suihku pyörätuolissa. Tämän jälkeen on kuitenkin huolehdittava 
siitä, että pyörätuoli kuivataan perusteellisesti.

Ö  Pikalukitusakselit on aika ajoin voideltava ompelukoneöljyllä.

Ö  Merivesi ja hiekka vahingoittavat tukipyörien ja kelauspyörien laakerointia.
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Ö  Kelauspyörien pinnat on kiristettävä kerran vuodessa pyörätuolin ajo-ominaisuuksin 
säilyttämiseksi. Nämä toimenpiteet kuuluvat jälleenmyyjän tehtäviksi.

Ö  Tulee myös muistaa, että osallistutte pyörätuolillanne julkiseen liikenteeseen ja oma ja 
muiden turvallisuus edellyttää näin ollen toimintakykyistä ajoneuvoa. Tässä ajatellaan 
erityisesti jarru- ja valolaitteiden moitteetonta toimintaa.

Ö  Käyttäkää pimeässä vaaleaa vaatetusta ja huolehtikaa sivuilla ja takana olevien heijas-
timien hyvästä näkyvyydestä.

Ö  Renkaiden ilmanpaine on tarkastettava säännöllisesti (noin 4 viikon välein). Varmista-
kaa siksi ennen jokaista ajoa, että kelauspyörissä on oikea ilmanpaine:

  Kelauspyörät Standardi/normaalirengastus x1 3/8” max. 4–5 bar

    Pehmeäkulkurengastus x1”  max. 7 bar 

  Tukipyörät Ilmarenkaat 6“ ja 7”    2-2,5 bar 

• Liian alhainen ilmanpaine kasvattaa vierintävastusta, renkaat kuluvat ennenaikaisesti ja 
jarrutusteho heikkenee.

• Kelauspyörien erilainen ilmanpaine vetää pyörätuolin kulkua jommallekummalle puolel-
le.

• Venttiilit tulee aina suojata venttiilinhatuilla pölyltä ja lialta.
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Suosittelemme pyörätuolin toiminnan ja vaurioiden tarkastamista ammattilaisella (esim. 
jälleenmyyjällä) käyttöasteesta riippuen, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Huomautus: 

Pyörätuolia jatkuvasti käytettäessä saattavat tietyt ruuvit löystyä. Kiristäkää ruuvit ajoittain 
itse tai teettäkää työ jälleenmyyjällänne.

Käytettävät turvamutterit pysyvät lujasti kiinni – etenkin kerran kiristettyinä. Useita kertoja 
tehdyn auki ja kiinni ruuvaamisen jälkeen on oman turvallisuuden vuoksi käytettävä uusia 
turvamuttereita. Muissa ruuviliitoksissa tulee kyttää ruuvilukitevarmistusta.

Vinkki:

Vauriot, jotka syntyvät löystyneiden osien (ruuviliitosten) seurauksena, eivät kuulu takuun 
piiriin.
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Rollstuhltechnik GmbH 

 Typ:  SPRINT 
Benutzergewicht max. 120kg 

Serien-Nr.:  

Zusätzliche Hinweise 
 
 
Garantie 
 
Sie haben Sich für ein hochwertiges Produkt von BeRollKa-aktiv entschieden. 
Auf den von uns gelieferten Rollstuhl verpflichten wir uns zu folgenden Garantie-
leistungen: 
 

5 Jahre  Garantie   auf Rahmen und Kreuzstrebe 
 
BeRollKa-aktiv übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die aus unsach-
gemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch 
Vernachlässigung und Verschleiß sowie durch Veränderungen von Baugruppen 
durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind. In diesen Fällen erlischt unsere 
Produkthaftung. 
 

Technische Änderungen sind vorbehalten. 
 
 
ACHTUNG:  Sonderbau-Ausführungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
 
 
 
Typenschild 
 
Das Typenschild von Ihrem Rollstuhl befindet sich gut sichtbar auf der Vorder-
seite eines Kreuzstrebenrohres. 

                      Typenschild  SPRINT 
 
Auf dem Typenschild sind die genaue 
Typenbezeichnung, die Serien-Nummer und 
das maximale Benutzergewicht  
(120 kg) des jeweiligen Rollstuhls auf-
gedruckt.  
 
 
 
 
 
 
Bei Nachbestellungen von Zubehör oder Ersatzteilen sollten Sie immer die 
Serien-Nummer (u. eventl. die Auftrags-Nr.) angeben, um eine reibungslose 
Bearbeitung ihres Auftrages zu garantieren. 

5-06584 
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Takuu
Olette valinneet korkealaatuisen BeRollKa-aktiv -tuotteen. Toimittamaamme pyörätuolia 
koskevat seuraavat takuuehdot:

5 vuoden takuu rungolle ja ristikkorungolle

BeRollKa-aktiv ei ole vastuussa vaurioista, jotka syntyvät asiantuntemattomasta tai epä-
ammattimaisesta asennuksesta ja/tai korjauksesta, laiminlyönnistä ja kulumisesta sekä 
rakenneosien muutoksista käyttäjien ja kolmansien osapuolten toimesta. Tuotevastuumme 
päättyy tällaisissa tapauksissa.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

HUOMIO: Erityisrakennetoteutukset eivät kuulu vaihdon piiriin.

Tyyppikilpi
Pyörätuolinne tyyppikilpi on hyvin näkyvissä ristikkoputken etupuolella.

Tyyppikilpeen on tulostettu kyseisen pyörätuolin 
tarkka tyyppikuvaus, sarjanumero ja käyttäjän mak-
simipaino (max. 120 kg).

Tyyppikilpi SPRINT

Lisävarusteita tai varaosia jälkeenpäin tilattaessa tulee sarjanumero (ja mahdollinen tilaus-
numero) aina ilmoittaa tilauksenne kitkattoman käsittelyn takaamiseksi.
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Zusätzliche Hinweise 
 
 
ACHTUNG: 
Für Schäden aufgrund von Kombinationen unserer Rollstühle mit 
Fremdprodukten jeglicher Art, die unter Umständen erhebliche Gefahren in sich 
bergen, können wir keine Haftung übernehmen. Es sei denn, dass eine 
ausdrückliche Freigabe eines solchen Produktes durch unser Haus vorliegt. 
 
 
 
 
ACHTUNG: 
Durch den ständigen Gebrauch Ihres Rollstuhls können sich bestimmte 
Schrauben, Muttern und Speichen lockern. Ziehen Sie diese daher gelegentlich 
nach oder beauftragen Sie damit Ihren Händler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rollstuhltechnik GmbH 
Jahnstraße 16    74889 Sinsheim 

Telefon   07261 – 7351 - 0 
Telefax   07261 – 7351 - 10 

www.berollka.de 
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HUOMIO:
Emme voi olla vastuussa vahingoista, jotka johtuvat pyörätuoliemme yhdistämisestä kai-
kenlaisiin muihin vierastuotteisiin, joihin mahdollisesti sisältyy huomattavia vaaratekijöitä. 
Poikkeuksena on tilanne, jossa olemme erikseen hyväksyneet tällaisen tuotteen. 

HUOMIO: 
Pyörätuolia jatkuvasti käytettäessä saattavat tietyt ruuvit, mutterit ja pinnat löystyä. Kiristä-
kää ruuvit ajoittain itse tai teettäkää työ jälleenmyyjällänne.

Rollstuhltechnik GmbH 
Jahnstraße 16 74889 Sinsheim 

Puhelin 07261 – 7351 -0 
Telefax 07261 – 7351 -10 

www.berollka.de

Jälleenmyyjä:

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu 

040 705 5886
info@rehaco.fi 


