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Kuljetusalusta
Tourer
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• Toiminnallinen
• Monipuolinen
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Arvoisa asiakas,
tässä vaiheessa haluaisimme kiittää teitä luottamuksestanne ja olemme iloisia siitä, että olette
päätyneet Berollka-aktiv –tuotteen valintaan. Laatu, turvallisuus, yksinkertainen käsittely ja nykyaikainen suunnittelu ovat kuljetusalusta TOURERin tunnuspiirteitä.
Pyydämme Teitä ennen alustan ensimmäistä käyttöönottoa lukemaan ja huomioimaan turvallisuus- ja muut ohjeet huolellisesti.
Pidätämme oikeuden kuljetusalustan teknisiin muutoksiin ja parannuksiin.
Huomioikaa, että kuljetusalustanne varusteet saattavat poiketa eräiden ohjeiden ja kuvausten
osalta.
EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vastuullisena valmistajana Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH,
Jahnstraße 16 - 74889 Sinsheim, vakuuttaa Berollka-aktiv – kuljetusalustojen
täyttävän direktiivin 93/42/EWG, lisäys I, edellyttämät vaatimukset.

Berollka-aktiv –tiimin puolesta

Ajankohta: elokuu 2015
Tekniset muutokset ja painovirheet mahdollisia.
Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH
Jahnstraße 16
74889 Sinsheim
Germany
Puhelin 07261–7351-0
Telefax 07261–7351-10
e-mail: info@Berollka.de
www.Berollka.de

Mitglied der internationalen
Fördergemeinschaft Kinderu. Jugend-Rehabilitation e.V.

Kaikki kuvat ja tekstit ovat tekijänoikeuden alaisia ja niiden osittainenkin julkaiseminen on kielletty ilman erityislupaa.
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Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on tutustuttaa Teidät uuteen kuljetusalustaanne. Haluamme
myös antaa neuvoja Berollka-aktiv - kuljetusalustan käsittelemisestä erilaisissa päivittäisissä tilanteissa.
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Yleiskuvaus
Yleiskuvaus, kuljetusalusta Tourer

Übersicht

Kuljetusalusta Tourer toimii yksinomaan istuinkaukaloiden ja –järjestelmien alustana kävelykyvyttömille
ja –rajoitteisille henkilöille henkilökohtaiseen omatoimiseen tai avustajan kanssa tapahtuvaan käyttöön.
Alla olevassa kuvassa näkyvät kuljetusalustan tärkeimmät rakenneosat sekä nimitykset, joita niistä tässä
käyttöohjeessa tullaan käyttämään.

Työntötanko
Nivel

Jarrukahva

Kiinnitysadapteri

Selkänoja

Istuinkehikko

Tarvikekotelo

Runko

Kuljetuspyörä
Tukipyörä

Tukipyörän haarukka

Koristelistat

Jalkalauta
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Yleisluonteisia turvaohjeita

Yleisluonteisia turvaohjeita
Koska turvaohjeet ja käyttöohje tulee lukea ennen alustan ensimmäistä käyttöönottoa, olemme
koonneet alkuun tärkeimmät ohjeet.
Sekä potilaiden että avustajien tulee huomioida nämä turvaohjeet!

• Harjoitelkaa uudella alustalla liikkumista tasaisella alustalla ja avustajan kanssa. Tässä yhteydessä tulee myös perehtyä painopisteen muutosten vaikutuksiin alustan käyttäytymiseen
(esimerkiksi kaltevilla alustoilla, sivuttain kaltevilla alustoilla tai esteitä ylitettäessä).
• Portaiden ylittäminen tulee suorittaa ainoastaan avustajien avulla.
• Istuinkaukaloa, selkänojaa ja työntötankoa, käsinojia ja jalkatukea ei saa käyttää alustan
kantamiseen (kantaminen ainoastaan kiinteistä rungon osista).
• Kuljetusalustan kallistaminen aiheuttaa kaatumisvaaran.
➔ Harjoitelkaa kallistamista aluksi avustajan kanssa ja perehtykää painopisteen muutosten vaikutukseen.
• Osien vaihtamisen jälkeen tulee ruuvit aina kiristää tiukalle.
• Pysäköintijarru on riippuvainen renkaiden ilmanpaineesta
➔ Kelauspyörien ilmanpaine tulee tarkastaa säännöllisesti.
• Pyörätuolia ei saa käyttää suihkutuolina eikä altistaa sitä merivedelle eikä hiekalle, sillä
laakeroinnit saattavat vaurioitua.
• Korkeussäädettävän työntötangon kiristysvivut on aina käännettävä tiukasti kiinni.
• Käyttäjän suurin sallittu paino: Tourer max. 120 kg.
• Jalkalautaa ei saa käyttää tukena nousemiseen ja poistumiseen.
• Käytettäessä istuinalustoja henkilöiden kuljettamiseen moottoriajoneuvoissa on noudatettava DIN-normin 75078, osa 2 vaatimuksia. Tällöin on käytettävä pyörätuolien kiinnitysjärjestelmää ja henkilön kiinnitysjärjestelmää.

Jälleenmyyjä voi antaa Teille lisätietoja sekä neuvoja istuinalustanne muuntelu- ja säätömahdollisuuksista ja niiden vaikutuksesta ajoturvallisuuteen.
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Käyttötarkoitus – Indikaatiot – Vasta-aiheet

Käyttötarkoitus
Kuljetusalusta Tourer toimii istuinkaukalon tai anatomisen istuinjärjestelmän alustana, joita käytetään erityisten taudinkuvien kuten esim. CP-oireyhtymän, myelodysplasian, lihasdystrofian tai
selkärangan skolioottisten epämuodostumien yhteydessä.

Indikaatiot
• CP-oireyhtymä
• Myelodysplasia
• Lihasdystrofia
• Selkärangan skolioottiset epämuodostumat

Huom: vasta-aiheita ei käytettävissä olevien tietojen mukaan tunneta.
Istuinkaukalo voidaan kiinnittää puolisuunnikkaan muotoisen adapterin ja jonkin muun adapterin
avulla, ja vaihtoehtoisesti myös suoran ruuvata kiinni alustaan. Muuta adapteria käytettäessä on
noudatettava valmistajan antamia ohjeita.
Tourerin monipuoliset säädöt mahdollistavat sen käytön istuinkaukalon alustana. Valmistaja ei ole
vastuussa mistään muunlaisista käytöistä johtuvista vahingoista.
Maksimikuormitus istuinkaukalon sisältäen on 120 kg. Tämä lääkinnällinen tuote on tarkoitettu
edellä mainittujen potilaiden käyttöön avustajan kanssa sisä- ja ulkotiloissa. Käytön yhteydessä on
huomioitava kulloisenkin potilaan yksilölliset kyvyt ja rajoitteet.
Potilasta ei saa jättää ilman valvontaa!
Berollka-aktiv ei takaa tämän tuotteen sopivuutta tietylle potilaalle. Käyttäjä/avustaja määrää järkevän käyttötavan.
Käyttö märillä alustoilla ei ole sallittua, ja voi huomioimatta käytettäessä johtaa huomattaviin
vahinkoihin ja vaarantaa sekä käyttäjän että avustajan turvallisuuden. Tulee myös huolehtia siitä,
ettei tuote joudu alttiiksi lämmönlähteille eikä voimakkaalle auringonsäteilylle. Nämä voivat johtaa
materiaalivaurioihin ja/tai voimakkaaseen kuumentumiseen, jonka seurauksena syntyy palovammojen vaara!
Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH:n valmistamien välineiden turvallisen ja onnistuneen käytön
takaamiseksi käyttäjälle/avustajalle on kaikki tässä käyttöohjeessa esitetyt ohjeet, varotoimenpiteet ja tiedot huomioitava.
Tuotteen käyttöikä normaalissa, tarkoituksenmukaisessa käytössä on 5 vuotta.

6

Technische
Daten
Tekniset tiedot
Technische
Daten
Tekniset
tiedot

Größe Koko
0 0
(cm) (cm)
Istuinleveys(A)
(A)
32
Sitzbreite
32
Istuimen syvyys
Sitztiefe
(T) (T)
33-40 33–40
Istuinkorkeus
lattiasta
Sitzhöhe
über
dem (E)
Boden (E)
44-52 44-52
Kokonaispituus pyöristä
(L1)
Gesamtlänge
Räder (L1)
80-90 80-90
Gesamtlänge
incl.
Schiebegriff
Kokonaispituus sis.
työntötangon
(L2)(L2) 101 101
Gesamtbreite
56
Kokonaisleveys (C)
56
Gesamtbreite
hintensis.
incl.
TB- (B) 55,5 55,5
Kokonaisleveys takana,
24”24“
TB-pyörät
Räder
(B) korkeus (H)
Työntökahvan
92-105
Höhe
Schiebegriff
92-105min 11 kg
Paino ilman 24” pyöriä(H)
Gewicht
24“ Räder
ab 11kg
Käyttäjän ohne
maksimipaino
120 kg
Max. Benutzergewicht
120kg
Kallistussäädöt

Neigungseinstellungen

GrößeKoko
1 1
(cm) (cm)
38
38
33-40 33–40
44-52 44-52
80-90 80-90
101 101
62
62
61,5 61,5
92-105

92-105min 12 kg
ab 12kg
120 kg
120 kg

Istuinkallistus -5/+30°

Sitzneigung -5/ +30°

Koko
Größe
22
(cm)(cm)
44 44
33–40
33-40
44-52
44-52
80-90
80-90
101 101
68 68
67,567,5
92-105

92-105
min 13 kg
ab 13kg
120 kg
120 kg

Selkänojan kallistus 30°

Rückenneigung 30°

Koko 33
Größe
(cm)
(cm)
5050
33–40
33-40
44-52
44-52
80-90
80-90
101
101
7474
73,5
73,5
92-105

92-105
min 14 kg
ab120
14kg
kg
120kg
Polvikulma 90°

Kniewinkel 90°

Die Maße desmassa
Tourer
entsprechen
folgender Radkombination,
in der
Standard Position:
Tourer-alustan
seuraavalla
pyöräyhdistelmällä
perusasennossa:
24” kelauspyörät
ja 7” tu24“
Antriebsräder
und
7“
Vorderräder.
Der
Tourer
ist
gemessen
in
horizontaler
Sitzposition
kipyörät. Tourer on mitattu istuin vaakasuorassa ja selkänoja pystyssä, ilman kiinnitysadapteria.
und vertikaler Rückenposition sowie ohne Trapezadapter. Wir bieten verschiedene Typen
Koska tarjolla on useita eri tyyppejä jalkalautoja ja puolisuunnikasadaptereita, on paino ilmoitettu
von Fußbretter und Trapezadapter an. Aus diesem Grund ist das Gewicht ohne diese Teile
ilman
näitä osia. Toisenlaiset yhdistelmät voivat muuttaa massaa.
angegeben.
Andere Kombinationen können die Maße verändern.
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Alustan materiaalit

Alustan materiaalit
Seuraavassa taulukossa on luettelo kuljetusalustassa käytetyistä materiaaleista.

Komponentti

Materiaali

Pintakäsittely

Runko

AlMgSi 0.5

Jauhepinnoitus

Liitännäisosat

AlMgSi 0.5

Jauhepinnoitus/eloksointi

AlCuMgPb 1
Liittimet ja ruuvit

St37k, 1.432

Kiristysvivut

Muovi PA6

Jalkalauta

AlMgSi 0.5
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Jauhepinnoitus/kromaus

Jauhepinnoitus

Käsittely toimituksen yhteydessä

Käsittely toimituksen yhteydessä
Kuljetusalusta toimitetaan pahvisessa pakkauslaatikossa valmiiksi koottuna ja selkänoja alas taitettuna. Irtonaiset osat on kuljetuksen aikana syntyvien vaurioiden välttämiseksi pakattu erikseen.
Jälleenmyyjänne opastaa teitä ja avustajaanne alustan turvalliseen käsittelyyn.

Kokoaminen
Kun uusi kuljetusalustanne on purettu pakkauksesta, kelauspyörät liitetään pikalukitusakselin (pyörännavassa) avulla alustan reikälevyyn. Tämän jälkeen selkänoja nostetaan työntötankoineen ylös
ja lukitaan siten, että molemmat istuinkallistuksen lukitussalvat lukittuvat paikoilleen (Ks. sivu 14).
Tämän jälkeen kiristetään työntötanko paikoilleen (ks. sivu 13).
➔ Vinkki: molempien lukitussalpojen on lukkiuduttava istuinkallistuksen tukikappaleeseen!
➔ Vinkki: kiristysvivut tulee aina kiristää tiukalle!
➔	On huolehdittava siitä, ettei istuinkaukaloa, selkänojaa työntötankoineen tai jalkalaudan ripustinta käytetä kuljetusalustan nostamiseen tai kantamiseen.

Kuljettaminen
Kuljetusalusta Tourer voidaan kätevästi taittaa kokoon autossa kuljettamista varten.
Tätä varten selkänoja taitetaan eteenpäin kohti istuinpintaa. Selkänojan työntötangossa oleva nivel
voidaan lisäksi avata lukituksesta ja työntötanko kääntää alaspäin (ks. sivu 13/14).
➔	Selkänojan taittamiseksi on istuimen ja selkänojan välinen kulma oltava aina säädettynä 90°:n
kulmaan. Kun lukituspultit ovat vapautuneet lukituksesta, voidaan selkänojaa taittaa eteenpäin.
Pikalukituksella varustetut irrotettavat kuljetuspyörät (16”, 20”, 22” ja 24”) helpottavat kuljettamista
huomattavasti. Pyöränpinnoista tartutaan sormin lähetä pyörännapaa ja pikalukitusakselin painiketta (pyörännavassa) painetaan peukalolla, minkä jälkeen kelauspyörä voidaan vetää ulos ja irti.
Pyörän asentaminen tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä.
Huomio: Varmistakaa aina kelauspyörän paikalleen asentamisen yhteydessä, että pikalukitusakseli
istuu tukevasti ja suorassa.
➔	Varmistakaa aina kelauspyörän paikalleen asentamisen yhteydessä, että pikalukitusakseli istuu
tukevasti akselilla.
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Gebrauchsschulung
Führen Sie Ihre ersten Fahrversuche vorsichtig
auf ebenem Gelände mit Unterstützung
Käytön harjoittelu
eines Helfers durch, bis Sie sich an Ihr neues Fahrgestell gewöhnt haben. Nur mit
Fahrpraxis dürfen Sie im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Besonders vorsichtig
müssenKäytön
Sie beim
Fahren an Steigungen und Gefällen oder beim Überwinden von
harjoittelu
Hindernissen sein
Suorittakaa
ensimmäiset
ajokokeilut
avustajan tuella, kunnes olette toHinweis:
Verwenden
Sie während
dervarovasti
ersten tasaisella
Fahrtenalustalla
die Kippsicherungen.
tuttautuneet uuden alustanne käyttöön. Julkiseen liikenteeseen osallistuminen edellyttää ajokokemusta. Erityistä varovaisuutta on noudatettava ajettaessa luiskissa ja kaltevilla pinnoilla sekä esteitä
ylitettäessä.
Rakenteensa johdosta pyörätuolin liukumis- ja kaatumisturvallisuus on rajallinen.
Treppen
bewältigen

Vinkki:
	dürfen
käyttäkäänur
ensimmäisten
aikana kaatumaestettä.
Hinweis:
Treppen
mit Hilfeajokertojen
von Begleitpersonen
bewältigt werden. Sind
Einrichtungen wie z.B. Auffahrrampen oder Aufzüge vorhanden, so sind diese zu benutzen.
ylittäminen so ist das Hindernis durch Tragen von zwei Helfern zu
Fehlen Portaiden
solche Einrichtungen,
überwinden.
Vinkki: 	rappujen ylittäminen edellyttää avustajien käyttämistä. Mikäli käytettävissä on
Eine vorhandene Kippsicherung
muss
während
des Treppensteigens
eingeschwenkt
und
esim. luiskien tai
hissien
kaltaisia apuvälineitä,
tulee hyödyntää
niitä. Muussa
anschließend wieder ausgeschwenkt
tapauksessa este onwerden.
ylitettävä kahden avustajan avulla.

Achtung:
Überprüfen
Sie bitte,
dass dieajaksi
Griffe
auf den pois
Rückenrohren
fest aufgebracht
Kaatumaeste
on portaiden
ylittämisen
käännettävä
päältä ja sen jälkeen
käännettävä und
höhenverstellbare
Griffe fest arretiert sind.
uudelleen
päälle.
Achtung:
Taschen
und
Gegenstände
müssen vonolevat
der kahvat
Rückenlehne
entfernt
Huomio:
	
varmistakaa,
että selkänojaputkissa
ovat tiukasti
kiinni jawerden,
korkeus- um
die Begleitperson
nicht
zu behindern.
säädettävät
kahvat
ovat lukitut.
Huomio: 	
laukut ja muut esineet on poistettava selkänojasta siten, etteivät ne pääse häiritsemään avustajan toimintaa.

Treppensteigen

Die Helfer
dürfen
nur an fest montierten
Portaiden
nouseminen
Rahmenteilen greifen, ohne das Fahrgestell dabei
Avustajat
saavat tarttua ainoastaan kiinteästi asenneanzuheben
(zu tragen).
tuista rungon osista alustaa tällöin nostamatta (kantamatta).
Beim Hinauffahren
einer Treppe zieht der hintere

Helfer an den fest montierten Griffen das Fahrgestell
Portaikkoa
taempana
avustaja
über die
Stufe. noustaessa
Der untere
Helferoleva
greift
an vetää
den
alustan
kiinteästi
asennetuista
kahvoista
askelman
yli.
vorderen Rahmenrohren und stabilisiert die Lage.
Alempana
avustaja tarttuu
rungon zum
etuputkiin
ja
Dabei drückt
er oleva
das Fahrgestell
parallel
Boden
vakauttaa asennon. Näin alusta pysyy portaissa alustaan
in die Stufen.
nähden vaakasuorassa.

Hinweis:
Vinkki: nicht tragen - Unfallgefahr.
Das Fahrgestell
Kuljetusalustaa ei saabremst
kantaa – onnettomuusvaara.
Beim Herunterfahren
der untere Helfer,
indem er das Fahrgestell gerade in die Stufen drückt.
Portaita
laskeuduttaessa
alempana
oleva avustaja
jarruttaa kuljetusalustaa
painauDer obere
Helfer
hält an den
Schiebegriffen
dagegen,
sichert ihn siten,
und että
hältseihn
in der
tuu
suoraan
portaisiin.
Ylempi
avustaja
pitelee
työntökahvoista,
varmistaa
kuljetusalustan
ja
pitää
richtigen Position. Das Fahrgestell soll Stufe für Stufe herunterrollen.
sen oikeassa asennossa. Kuljetusalusta lasketaan alas askelma kerrallaan.

Achtung:

Die Haltepunkte für den Transport des Fahrgestells TOURER sind

Huomio:
	
tarttumakohdat
kuljetusalusta
TOURERin
kuljettamiseksi
ovat ainoastaan
runkodaß
ja
ausschließlich
der Rahmen
und die
Schiebegriffe.
Überprüfen
Sie bitte,
työntökahvat.
ettädie
selkänojassa
oleva työntötanko
ja korkeussäädön
der Handbogen
am Varmistakaa,
Rücken und
Klemmhebel
der Höhenverstellung
fest
kiristysvivut
on
kiristetty
tiukalle!
montiert sind!

10

10

Verstellmöglichkeiten
Verstellmöglichkeiten
Säätömahdollisuudet

Verstellmöglichkeiten
Verstellmöglichkeiten
Säätömahdollisuudet
Da
jede Behinderung anders ist, werden unterschiedliche Anforderungen an ein Fahrgestell

Da jede Behinderung
anders
ist, werden
unterschiedliche
Anforderungen
an ein
Fahrgestell
gestellt.
Oder anders
betrachtet,
kann
das Fahrgestell
Tourer für
verschiedene
Erilaiset liikuntarajoitteet
asettavat
kuljetusalustalle
erilaisia
vaatimuksia.
Toisinfür
sanoen
kuljetusgestellt.
Oder
anders
betrachtet,
kann
das
Fahrgestell
Tourer
verschiedene
Behinderungen
eingesetzt
werden,
indem
bestimmte
Einstellungsänderungen
alusta Toureria werden.
voidaan
käyttää erilaisten
liikuntarajoitteiden
yhteydessäEinstellungsänderungen
määrättyjä muutoksia
Behinderungen
eingesetzt
werden,
indem
bestimmte
vorgenommen
vorgenommen
werden.
säätöihin
tekemällä.
on useita rakenneosia,
joita pystytte
tarpeeneinstellen
mukaan itse
Ihr
Fahrgestell
hat Kuljetusalustassa
verschiedene Bauteile,
die Sie selbst
nach Bedarf
oder
Ihr
Fahrgestell
hat
verschiedene
Bauteile,
die
Sie
selbst
nach
Bedarf
einstellen
oder
säätämäänkönnen.
tai muuttamaan.
Voitte
myös
pyytää
jälleenmyyjää
tekemään
verändern
Sie können
aber
auch
Ihren
Händler darum
bitten.muutokset.
verändern können. Sie können aber auch Ihren Händler darum bitten.
Achtung: Schrauben immer fest anziehen!
Huomio: Schrauben
Ruuvitimmer
tulee aina
tiukalle!
Achtung:
fest kiristää
anziehen!
Sitzneigung
Istuimen kallistus
Sitzneigung
Sie
können den istuinosaa
Sitz Ihresvoidaan
Fahrgestells
bismaksimissaan
zu 30° nach 30°
hinten
und umja5°
vornetyöntöneigen,
Kuljetusalustan
kallistaa
taaksepäin
5°nach
eteenpäin
Sie
können
den
Sitz
Ihres
Fahrgestells
bis
zu
30°
nach
hinten
und
um
5°
nach
vorne
neigen,
indem
Sieolevien
den Auslösehebel
Handbogen
betätigen.
Dadurch
dieistuinkallistus
Blockierung
der
tangossa
lukitusvipujenam
avulla,
jolloin kaasujousi
vapautuu.
Kunwird
haluttu
on
indem
Sie
den
Auslösehebel
am
Handbogen
betätigen.
Dadurch
wird
die
Blockierung
der
Gasdruckfeder
aufgehoben.
Nach
Erreichen
der
gewünschten
Sitzneigung
wird
die
saavutettu,
kaasujousi
lukitaan
paikalleen
päästämällä
ote
lukitusvivusta.
Gasdruckfeder
aufgehoben.
Nach
Erreichen
der
gewünschten
Sitzneigung
wird
die
Gasdruckfeder wieder blockiert, indem Sie den Auslösehebel loslassen.
Gasdruckfeder wieder blockiert, indem Sie den Auslösehebel loslassen.

Hinweis:
Huomio:
Hinweis:
Achten
Sie darauf, daß eine Neigung des Sitzes nur bei abgeschwenkter Kippsicherung
Achten Sie darauf,
durchgeführt
werdendaß
darf.eine Neigung des Sitzes nur bei abgeschwenkter Kippsicherung
huomioikaa,
että
istuimen
durchgeführt werden darf. kallistaminen edellyttää kaatumaesteen kääntämistä pois päältä.
Sitztiefeneinstellung
Istuimen säätäminen syvyyssuunnassa
Sitztiefeneinstellung
Kuljetusalustassa
on yhdysrakenteinen
istuimen
Das
Sitzschalenuntergestell
Tourer verfügt
übersyvyyseine
Das
Sitzschalenuntergestell
Tourer
verfügt
über eine
integrierte
Sitztiefenverstellung
welche
die
säätö (pituussuuntainen),
jonka avulla
on Ihnen
mahdollista
integrierte Sitztiefenverstellung
welche
Ihnen
die
Möglichkeit
gibt
den
Rücken
um
bis
zu
8,5
cm
siirtää selkänojaa portaattomasti maksimissaan 8,5 cm
Möglichkeit
gibt
den
Rücken
um
bis
zu
8,5
cm
stufenlos nach hinten zu verstellen.
taaksepäin.
Tätähinten
vartenzuavataan
neljää ruuvikiinnitystä isstufenlos
nach
verstellen.
Hierzu
lösen
Sie die
vier Verschraubungen am
tuinrungon
putkessa
ja
selkänoja
siirretään
haluttuun
Hierzu
lösen
Sie
die
vier
am
Sitzrahmenrohr
und ziehen
den Verschraubungen
Rücken soweit
auskohbis
Sitzrahmenrohr
und
ziehen
den
Rücken
soweit
aus
bis
taan.
Tämän
jälkeen
kiinnitysruuvit
kiristetään
uudelleen
dieser in der gewünschten Position ist, danach, ziehen
dieser
insiten,
der
gewünschten
ist,so
danach,
ziehen
tiukalle
ettei selkänojaPosition
pääse
enää
siirtymään.
Sie
diese
Verschraubungen
gut fest,
dass sich
der
Sie
diese
Verschraubungen
gut
fest,
so
dass
sich
der
Rücken nicht lösen kann.
Rücken nicht lösen kann.
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Verstellmöglichkeiten
Verstellmöglichkeiten
Säätömahdollisuudet
Sitzhöheneinstellung
Sitzhöheneinstellung

Istuinkorkeuden säätäminen
Neben
der
können
beim
Neben syvyyssäädön
der Sitztiefeneinstellung,
Sitztiefeneinstellung,
können Sie
Sie
beim
Istuimen
lisäksi myös Tourer-alustan
istuinkorTourer
auch
die
Sitzhöhe
ihres
SitzschalenunterTourer
auch
die
Sitzhöhe
ihres
Sitzschalenunterkeutta voidaan säätää 8 cm:n verran.
gestelles
gestelles um
um 8
8 cm
cm in
in der
der Höhe
Höhe verändern.
verändern.
Tätä
varten avataan
rungon vasemmalla
ja oikealla puolella
Lösen
Lösen Sie
Sie hierzu
hierzu die
die beiden
beiden Schrauben
Schrauben der
der
sijaitsevien
korkeussäätöosien
ruuveja.
Sitzhöhenverstellung
die
links
und
rechts
in
den
Sitzhöhenverstellung die links und rechts in den
Rahmen integriert
integriert sind.
sind.
Rahmen
Istuimen
kiinnitys
avautuu
ruuvien
ollessa
mutta
Sind
die
Schrauben
ist
Sitz
entsichert,
wird
Sind die Schrauben gelöst
gelöst
ist der
der
Sitzavattuina,
entsichert,
wird
aber
durch
die
beiden
Klemmhalter
noch
in
Position
kiristinkappaleet
istuinta
edelleen paikallaan.
aber durch diepitävät
beiden
Klemmhalter
noch in Position
gehalten.
gehalten.
Wenn
nun
Klemmhalter
vom
Rahmen
Wenn Sie
Sie
nun die
die beiden
beiden
Klemmhalter
vom
Rahmen
Molempia
kiristinkappaleita
rungosta
vetämällä
voidaan
abziehen
können
Sie
den
Sitz
in
2cm
Schritten
abziehen
könnennyt
Siesäätää
den 2Sitz
2cm Schritten in
in der
der
istuimen
korkeutta
cm:ninaskelin.
Höhe
verstellen.
Höhe verstellen.
Hinweis:
Abziehen der
der Klemmhalter
Klemmhalter den
den Sitz
Sitz vor
vor dem
dem Herabgleiten
Hinweis: Beim
Beim Abziehen
Herabgleiten in
in der
der
Huomio:
istuinta
on
tuettava
kiristinkappaleita
ulos
vedettäessä.
Höhenführung
sichern.
Höhenführung sichern.

Bringen
Sie
den
in
Bringen
Sie nun
nun
den Sitz
Sitz kohtaan
in die
die gewünschte
gewünschte
Position
Istuin
siirretään
nyt haluttuun
ja molemmatPosition
kirisund
setzen
Sie
die
beiden
Klemmhalter
wieder
ein
und
und
setzen
Sie
die
beiden
Klemmhalter
wieder
ein
und
tinkappaleet asetetaan takaisin paikoilleen ja kiinnitetään
sichern
Sie
diese
wieder
mit
den
beiden
Schrauben.
sichern Sie
diese
wieder mit den beiden Schrauben.
molemmat
ruuvit
kiristämällä.
In
wie Sie
Sie die
die Sitzhöhe
Sitzhöhe verstellen,
verstellen,
In dem
dem selben
selben Maße
Maße wie
Samalla
tavoin
kuin istuinkorkeuden
säädön yhteydessä
on
müssen
Sie
auch
die
Gasfederanbindung
versetzen!
müssen Sie auch die Gasfederanbindung versetzen!
myös
kaasujousen
muutettava!
Tätä varten kaaHierzu
lösen kiinnitystä
Sie
die
Verschraubung
der
Hierzu
lösen
Sie
die
Verschraubung
der
Gasfederanbindung
am
Rahmen
und
versetzen
sujousen
kiinnitysmutteri
avataan,
ja
kaasujousi
kiinnitetään
Gasfederanbindung am Rahmen und versetzen die
die
Anbindung
Gasdruckfeder
entsprechend
istuinkorkeuden
säätöä
vastaavaan asemaan.
Anbindung der
der
Gasdruckfeder
entsprechend der
der
Sitzhöhenverstellung.
Sitzhöhenverstellung.

Hinweis:
Hinweis: Die
Die Sitzhöhenverstellung
Sitzhöhenverstellung darf
darf nur
nur ohne
ohne Benutzer
Benutzer durchgeführt
durchgeführt werden.
werden.

Huomio: istuinkorkeuden säätäminen on sallittua vain ilman käyttäjää.
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Säätömahdollisuudet

Verstellmöglichkeiten

Selkänojan
Handbogentyöntötanko
am Rücken
Selkänojassa olevan työntötangon (U-muoto) korkeutta voiDer säätää
Handbogen
am Rücken
kann stufenlos
in
daan
10 cm:n(U-Form)
verran kahden
selkänojaputkessa
olevan
der Höhe um 10cm über die 2 Klemmhebel am
kiristysvivun
Työntötangon
voidaan
lisäksider
Rückenrohravulla.
verstellt
werden.kallistusta
Außerdem
kann
säätää
yksilöllisten
mukaiseksi
varusHandbogen
übertarpeiden
die Gelenke
mit kiristysvivuilla
Schnellspanner
im
tettujen
avulla.
Winkelnivelten
individuell
eingestellt werden.
Durch das Einstellen einer angenehmen Schiebehöhe
des Handbogens
wird das Schieben
des
Fahrgestells
für
Miellyttävän
työntökorkeuden
säätäminen
helpottaa
avustajan
die Begleitperson
erleichtert.
työtä
alustan työntämisessä.
Nämä säätömahdollisuudet toimivat myös levennetyn työntöDiese Verstellmöglichkeiten bieten sich auch bei der
tangon
sisältävässä
versiossa.
Ausführung
mit Trapezschiebebogen.
☞ Kiristysvivut ja pikakiristimet tulee aina kiristää tiukalle!
 Klemmhebel und Schnellspanner immer fest
anziehen!

Selkänojan
kallistussäätö
Rückenwinkelverstellung
Selkänojakehikon kallistusta voidaan säätää portaattomasti
Der Rückenrahmen läßt sich im Winkel von 90° bis 120°
välillä 90-120°. Tarjolla on kaksi varusteluvaihtoehtoa, manuaastufenlos verstellen.
linen
säätögibt
sekäes
kaasujousiavusteinen
säätö.
Hierbei
zwei Ausstattungsvarianten,
zum einen
die manuelle Verstellung sowie die Verstellung mittels
• Manuaalisäädössä avataan selkänojan säädön kiristysGasdruckfeder.
vipuja, jolloin selkänoja on säädettävissä portaattohaluttuun
asentoon.
Tämän jälkeen
kiristysvivut
- masti
Bei der
manuellen
Verstellung
lösen
Sie den
kiristetään
uudelleen
siten,
että
selkänoja
tulee
tuetukKlemmhebel an der Rückenverstellung und
der
si
paikalleen.
Rücken
läßt sich stufenlos in die gewünschte
Position verstellen, danach ziehen Sie den
• Kaasujousiavusteisessa
Klemmhebel wieder säädössä
fest, so painetaan
dass dertyöntöRücken
kahvassa
olevaa
lukitusvipua,
jolloin
säätö vapautuu ja
fixiert ist.
selkänojaa voidaan säätää. Selkänoja jää automaattiasentoon,
jossa lukitusvivut
vapautetaan.drücken
- sesti
Bei der
Verstellung
mittels Gasdruckfeder
Sie den Auslösehebel am Schiebegriff. Dadurch
☞ Huomaa, että manuaalisäätöä ei saa tehdä tuolin ollessa
wird die Klemmung gelöst und Sie können den
kuormitettuna.
Rücken verstellen, lassen Sie den Auslösehebel
wieder los, ist der Rücken automatisch in dieser
☞ Tulee huomioida,
että istuimen ja selkänojan välisen kulman
Position fixiert.
suurentaminen >90° edellyttää kaatumaesteen kääntämistä
pois päältä.
 Beachten Sie dass die manuelle Verstellung nicht
unter Belastung durchgeführt werden darf.
 Achten Sie darauf, daß die Vergrößerung des
Winkels >90° zwischen Sitz und Rücken nur bei abgeschwenkter Kippsicherung durchgeführt werden
darf.
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Verstellmöglichkeiten
Verstellmöglichkeiten
Abklappen des Rücken

Säätömahdollisuudet

Abklappen des Rücken
Außer der Rückenverstellung von 90° auf 120°, kann
der
Rücken für
den Transport
des Fahrgestells
Selkänojan
taittaminen
alas
Außer der Rückenverstellung
von 90° auf 120°, kann
komplett auf den Sitzrahmen abgeklappt werden.
der Rücken
für den 90-120°
Transport
des
Fahrgestells
Selkänojan
kallistussäädön
lisäksi
selkänoja
Dazu
müssen
Sie die Sitzschale
vom
Fahrgestell
komplett auf den Sitzrahmen abgeklappt werden.
voidaan alustan
kuljettamista
varten taittaa
abnehmen
und jeweils
den Sperrriegel
zurkokonaan
Linken und
Dazu müssen Sie die Sitzschale vom Fahrgestell
Rechten
der Sitzwinkelaufnahme
180° wieon in
alas
istuinkehikkoa
vasten.den
TätäSperrriegel
vartenum
istuinkaukalo
abnehmen
und jeweils
zur Linken und
Pfeilrichtung
dargestellt,
verdrehen.
Damit
werden die
poistettava
alustalta
ja
istuinkallistuksen
tukikappaleen
Rechten der Sitzwinkelaufnahme um 180° wie in
beiden
Sperrriegel
und
der
Rücken käänkann
vasemmalla
ja dargestellt,
oikeallagelöst
puolella
olevia
kiristysvipuja
Pfeilrichtung
verdrehen.
Damit werden
die
umgeklappt werden. Um ein klappern der manuellen
beiden 180°
Sperrriegel
gelöst
und suuntaan.
der Rücken
nettävä
kuvassa olevan
nuolen
Tällöin kann
Verstellung oder der Gasdruckfeder zu verhindern
umgeklappt
werden.
Um
ein
klappern
der
manuellen
molemmat
kiristysvivut
avautuvatam
ja selkänoja
voidaan
können
diese
in dem Federclip
Rücken-Querrohr
Verstellung
oder
der
Gasdruckfeder
zu
verhindern
taittaa.
Manuaalisäädön tai kaasujousen koliseminen
fixiert
werden.
können diese in dem Federclip am Rücken-Querrohr
Anschließend
Sie den
Rücken nach
vorne auf
voidaan estääkönnen
kiinnittämälle
ne selkänojan
poikittaisputfixiert werden.
den
Sitz
klappen.
keen
jousiklemmarilla.
jälkeen
selkänoja
Anschließend
könnenTämän
Sie den
Rücken
nachvoidaan
vorne auf
taittaa
eteenpäin
istuinta vasten.
den Sitz
klappen.
Um ein noch geringeres Packmaß zu erhalten, lösen
Kokoontaittomittojen edelleen pienentämiseksi avataan
Sie die beiden Klemmhebel am Handbogen und legen
Um ein noch
geringeresolevia
Packmaß
zu erhalten,
lösen
molempia
työntötangossa
kiristysvipuja
diesen
ebenfalls
nach vorne um (siehe
unten).ja tankoa
Sie
die
beiden
Klemmhebel
am
Handbogen
und
legen
käännetään
eteenpäin
(ks. alla oleva
kuva). Selkänoja
Zum
Aufstellen
des Rückens
verfahren
Sie in umdiesen ebenfalls nach vorne um (siehe unten).
gekehrter
Reihenfolge.
palautetaan
käyttöasentoonsa päinvastaisessa järjestykZum Aufstellen des Rückens verfahren Sie in umsessä.
gekehrter Reihenfolge.
☞Achten
Sie darauf
das die Sperrriegel
eingerastet
Varmistakaa,
että kiristysvivut
lukkiutuvat paikoilleen
und der Rücken damit gesichert ist.
jaAchten
Sieondarauf
dastuettuna
die Sperrriegel
selkänoja
tukevasti
paikalleen.eingerastet
und der Rücken damit gesichert ist.

Rücken auf Sitz geklappt
Rücken auf Sitz geklappt
Selkänoja istuimen päälle taitettuna
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Säätömahdollisuudet

Verstellmöglichkeiten
Rumpujarruilla varustetut kelauspyörät
Kelauspyörät on
pääsääntöisesti
varustettu rumpujarruilla. Rumpujarru mahdollistaa rengaspaiAntriebsräder
mit
Trommelbremsen
neesta
riippumattoman
jarrutuksen, jamit
avustaja
voi alustaa työntäessään
osallistua
jarruttamiseen
Die
Antriebsräder
sind serienmäßig
Trommelbremse
ausgestattet.
Die Trommelbremse
erlaubt
vom Reifendruck
unabhängiges
Bremsen.
bietet derannostelemisen
Begleitperson jadie
(etenkinein
kaltevilla
alustoilla). Rumpujarru
mahdollistaa
myös Sie
jarrutusvoiman
Möglichkeit
beim
Schieben
mitzubremsen
(besonders
beim
Bergabfahren).
Die
liukuvan jarrutuksen.
Trommelbremse ermöglicht auch ein dosiertes bzw. schleifendes Bremsen.
Prüfen
Sie vonsäätöä
Zeit zu
Zeit
die Einstellung
der
Trommelbremse.
Bei unterschiedlicher
Rumpujarrujen
tulee
ajoittain
testata. Mikäli
ilmenee
poikkeavaa jarrutustehoa,
on jarrut
Bremswirkung müssen die Bremsen nachgestellt werden.
säädettävä uudelleen.
Einstellen der Trommelbremse
Rumpujarrun säätäminen
Zum Einstellen der Trommelbremse müssen Sie an der Einstellschraube am Bremsträger
Rumpujarrun
on kierrettävä
jarrukonsolin
säätöautomatiikassa
olevaa ruuvia
die
Schraube säätämiseksi
(durch die tarkasti
das Bremsseil
geführt
wird) drehen.
Durch Herausdrehen
der
Einstellschraube
verstärkt
sich
die
Bremskraft
und
durch
Hineindrehen
verringert
sie
sich.
(jonka läpi jarruvaijeri kulkee). Säätöruuvin kiertäminen auki voimistaa jarrutustehoa ja sisään kiertäminen heikentää sitä.
Drehen Sie die Einstellschraube heraus, bis Sie beim Drehen des Antriebsrades ein
schleifendes
Geräuschhieman
wahrnehmen.
In diesem
Zustand
liegen die Bremsbacken
an
Säätöruuvia kierretään
auki, kunnes
kelauspyörää
pyöritettäessä
kuulu laahaava leicht
ääni. Täldem Nabengehäuse an. Anschließend drehen Sie die Einstellschraube zurück bis die
löin jarrukengät ovat kevyesti jarrurummun seinämiä vasten. Tämän jälkeen säätöruuvia kierretään
Schleifgeräusche verschwinden und klemmen diese mit der Kontermutter. Überprüfen Sie
takaisin
kiinni-suuntaan,
kunnes laahaava
ääni katoaa,
ja ruuvidie
kiristetään
vastamutterilla.
die
Funktion
der Trommelbremse
und stellen
Sie eventuell
Einstellschraube
nach.Tarkistakaa rumpujarrun toiminta ja säätäkää tarvittaessa uudelleen säätöruuvin avulla.
 Achten Sie darauf, daß die Bremskraft an beiden Antriebsrädern gleich eingestellt ist.
➔ Tulee varmistaa, että molempien kelauspyörien jarrutusteho on säädetty samanlaiseksi.
Position
Antriebsräder
12“kuljetuspyörien
im Rahmen montiert
Runkoasenteisten
12”
asema
Kuljetuspyörien
reikälevyssä
ja siitä
seuraavaund
akseliväli
kriteeri kevyelle,
vaivattomalDie
Position der asema
Antriebsräder
in der
Lochplatte
somit on
dereräs
Radstand
ist ein Kriterium
für
ein
leichtes,
bequemes
und
angenehmes
Fahren.
Ihr
Berollka-aktiv
Sitzschalenuntergestell
le ja mukavalle ajolle. Berollka-aktiv-kuljetusalusta tarjoaa monia mahdollisuuksia alustan säätämibietet
Ihnen dahermukaiseksi.
viele Möglichkeiten,
Ihren Bedürfnissen
seksi tarpeidenne
Reikälevyssädas
on 3Fahrgestell
mahdollista asemaa.
Kuljetuspyöräentsprechend
on normaalisti
einzustellen.
In
der
Lochplatte
sind
3
Positionen
möglich.
Standardmäßig
ist
das
Antriebsrad
asennettu keskimmäiseen asemaan.
in der mittleren Position verbaut.
Kuljetuspyörän vaihtamiseksi on pyöränakseli ja runkoon kiinnitetty vääntömomenttikappale avatUm das Antriebsrad zu versetzen muß die Radachse sowie die am Rahmen verschraubte
tava ja asennettava uudelleen
Drehmomentaufnahme
gelöst toiseen
und ankohtaan.
neuer Position entsprechend wieder montiert werden.
Takimmaisessa
(kuvassa:
akseliväli
on pisin
ja siten myös
suurin
ja kaaMit
der Positionasemassa
"hinten",
habenhinten)
Sie einen
großen
Radabstand
undvakaus
damitoneine
große
tumisvaara vähäisin.
Haittapuolena
on, että alustan
ketteryys
on vähäisempi.
Standfestigkeit
bzw. eine
sichere Stellung
bezüglich
der Kippgefahr.
Dabei haben Sie aber
den Nachteil, daß Ihr Fahrgestell nicht so wendig
ist.
Etumaisessa asemassa (kuvassa: vorne) alusta on lyhyemmästä akselivälistä johtuen paljon ketterämpi. TälIn der Position "vorne" ist das Fahrgestell durch
löin on kuitenkin olemassa suuri kaatumisvaara, koska
den kürzeren Radabstand sehr wendig.
alusta voi Sie
äärisäädöissään
etuasemassa
Beachten
aber, daß (kuljetuspyörä
in dieser Stellung
eine
ja istuinKippgefahr
täysin taaksepäin
kallistettuna)
taakgroße
besteht,
da beikaatua
extremer
sepäin jo vähäistenkin
esteiden
Kaikkien
Einstellung
(Antriebsrad
vorne yhteydessä.
und Sitz voll
nach
hinten
geneigt)
das Fahrgestell
bereits
bei kleinen
säätöjen
yhteydessä
tulee varmistua
kaatumaesteen
Hindernissen
nach hinten
umkippen
kann.
oikeasta säätämisestä
(ks. kappale
lisävarusteet
– kaaBei
allen
Einstellungen
ist
auf
eine
korrekte
tumaeste).
Einstellung des Kippschutzes zu achten!
(siehe Kapitel Zubehör „Kippsicherung“)
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Säätömahdollisuudet

Verstellmöglichkeiten
Reikälevyyn asennettujen kelauspyörien 16”/20”/22”/24” asema
Position Antriebsräder 16“/ 20“/ 22“/ 24“ in Lochplatte montiert.
Toisin
kuin 12” kuljetuspyörät,
liitetään kaikki muut
Im Gegensatz
zu den 12“ Antriebsrädern
werden
pyöräkoot
reikälevyn
avulla runkoon.
alle anderen
Radgrößen
mittels einer Lochplatte
am Rahmen angebracht.
Reikälevyssä
on eri pyöräkokoja
vastaten 4 asennusDiese Lochplatte
hat entsprechend
der
verschiedenen
Radgrößen
4 eriAufnahmereikää,
ja levyä voidaan
siirtää rungolla
kohtiin
bohrungen
und
läßt
sich
am
Rahmen
in
erilaisten akselivälien säätämiseksi.
verschieden Positionen abringen die es Ihnen
ermöglichen
verschiedene
Radstände
Reikälevyn sijainnin muuttamiseksi avataan neljä ruueinzustellen.
viliitosta, jotka kiinnittävät reikälevyn runkoon, minkä
jälkeen
levyPosition
voidaan der
ruuvata
kiinni uuteen
sijaintiin.
Um die
Lochplatte
zu verändern
lösen Sie jeweils die 4 Verschraubungen die die
Huomio:
reikälevyä
siirrettäessä
ehdottomasti
Lochplatte
mit dem
Rahmenon
verbinden,
danach
können Sie die
wieder an
der kiristeneuen
varmistettava,
ettäLochplatte
kaikki ruuviliitokset
tulevat
Position
verschrauben.
tyiksi tiukalle!
Hinweis:
Achten Sie beim Versetzen der Lochplatte
unbedingt darauf, dass alle Verschraubungen
fest angezogen sind.

Sturzeinstellung Antriebsräder
Bei ihrem Sitzschalenuntergestell Tourer haben
Sie die Möglichkeit den Sturz der Antriebsräder
Kelauspyörien
zu verändern. Imkallistussäätö
Standard wird der Tourer mit 0°
Sturz
ausgeliefert.
Tourer-kuljetusalusta mahdollistaa kelauspyörien kalSie haben
aber durch
Einbau
einer normaalisgrößeren
listuksen
muuttamisen.
Tourer
toimitetaan
Distanz an der unteren Verschraubung der
ti 0°:n pyöränkallistuksella. Kelauspyörä kallistukseksi
Lochplatte die Möglichkeit die Antriebsräder mit
voidaan
4° asentamalla suurempi välike
4° Sturzmuuttaa
zu versehen.
reikälevyn alempaan reikään.
Hinweis:
Bedenken
Sie
hierbei, on
dass
dadurch zwar
zum
Huomio:
tässä
yhteydessä
huomioitava,
että vaikka
einen
ein
stabilerer
Stand
und
eine
verbesserte
tällä saavutetaan parempi vakaus ja ketteryys, kuljeWendigkeit
erreicht wird,toisaalta
zum anderen
tusalustan
kokonaisleveys
kasvaa. aber sich
die Gesamtbreite des Sitzschalenuntergestelles
vergrößert!

16

Välike

Säätömahdollisuudet

Verstellmöglichkeiten
Tukipyörien asema kelauspyöräkokojen 12”/20”/22”/24” yhteydessä
Position der Lenkräder bei Antriebsradgrößen 12“/ 20“/ 22“/ 24“
Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi asennusohjeet
erilaisten pyöräkokojen
yhteydessä.
Alustaan vodaan
Nebenstehend
sehen Sie
die Anbausituationen
für
die
verschiedenen
Radgrößen.
Sie
können
in
Ihrem
asentaa seuraavan kokoiset pyörät:
Untergestell folgende Radgrößen montieren:
Lenkradgrößen
Position
Hinweis
Tukipyörän koko Asema
Huomautus
7“7”
mittlere
Keskimmäinen
Bohrung
reikä
6“
untere
6”
Alempi reikä
Bohrung
140 mm
Alempi
reikä
5 mm:n
välike
140mm
untere
5mm
Distanz
Bohrung
zwischen
tukipyörän haarukan ja
Lenkradgabel
akselin välillä
und
Lenkradachse

Tukipyörien asema 16” kelauspyöräkoon yhteydessä
Position
Lenkräder
beikäyvät
16“ Antriebsräder
Alla olevasta
taulukosta
ilmi asennusohjeet
erilaisten pyöräkokojen yhteydessä. Alustaan vodaan
Nebenstehend sehen Sie die Anbausituationen für
asentaa seuraavan kokoiset pyörät:
die verschiedenen Radgrößen. Sie können in
Ihrem Untergestell folgende Radgrößen montieren:

Lenkradgrößen
Position
Tukipyörän koko Asema
6“6”
mittlere
Alempi reikä
Bohrung
140 mm
Alempi
reikä
140mm
mittlere
Bohrung

Hinweis
Huomautus
5 mm:n
välike
5mm
Distanz
tukipyörän haarukan ja
zwischen
akselin välillä
Lenkradgabel
und
Lenkradachse
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Verstellmöglichkeiten
Säätömahdollisuudet
Entnahme des Trapezwechseladapters

Vaihtoadapterin poistaminen

Der
Trapezwechseladapter
durch lösen
der Schraubenverbindungen
zum Sitzrahmen
Puolisuunnikkaan
muotoinenkann
vaihtoadapteri
voidaan
siirtää tai vaihtaa istuinrungolla
ruuviliitokset
versetzt
oder
ausgetauscht
werden.
Die
zur
Zeit
handelsüblichen
Wechseladapter
können
avaamalla. Saatavilla olevat vaihtoadapterit voidaan asentaa rei’itysten mukaisesti.
entsprechend den Bohrbildern montiert werden.
Beim Wechseln oder Abnehmen der Sitzschale
müssen Sie den Rastbolzen unter dem
Istuinkaukaloa vaihdettaessa
tai irrotettaessa
on vaihWechseladapter
durch ziehen
lösen. Anschließend
toadapterin
lukituspultteja
kierrettävä auki.
können
Sie alla
dieolevia
Sitzschale
vom Wechseladapter
entnehmen.
Istuinkaukalo voidaan tämän jälkeen poistaa vaihDas
Aufsetzen
muss in umgekehrter Reihenfolge
toadapterin
päältä.
durchgeführt werden. Anschließend müssen Sie
darauf
achten,
dass der
Rastbolzen
eingerastet
ist.
Takaisin
asentaminen
tapahtuu
päinvastaisessa
järjestyksessä. Tällöin on varmistettava, että lukituspultti on
tukevasti
lukittunut.

Absetzen
der Sitzschale nur ohne Belastung,
d.h. ohne Benutzer!!

Nach
dem Aufsetzen
daraufon
achten,
dass
Rastbolzen
eingerastet
ist!
☞	
Istuinkaukalon
siirtäminen
sallittua
vainder
ilman
kuormitusta,
so. ilman käyttäjää!
☞	Takaisin asentamisen jälkeen on varmistettava, että lukituspultti on tukevasti lukittunut
 Beim Auf- oder Absetzen der Sitzschale muss das Fahrgestell gegen wegrollen mit der
Feststellung der Trommelbremse oder durch eine zweite Begleitperson gesichert sein!!
☞	Istuinkaukaloa asennettaessa tai irrotettaessa on kuljetusalustan liikkumien estettävä rumpujarrun tai toisen avustajan avulla.
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Säätömahdollisuudet
Verstellmöglichkeiten
Montage Trapezadapter auf Sitzrahmen

Kiinnitysadapterin asentaminen istuinrungolle

Zum
Montieren des
Trapezadapters
gehen
Sie wie folgt
Puolisuunnikkaan
muotoisen
adapterin
asentamiseksi
vor:
menetellään seuraavasti:
Zu aller erst setzen Sie das Trapezunterteil so auf die
Sitzplatte
Untergestelles
auf, dass
die vier
Aivan aluksiihres
puolisuunnikkaan
muotoinen
pohjakappale
Stehbolzen in den Bohrungen sitzen.
asetetaan kuljetusalustan istuinlevyn päälle siten, että
Danach setzen Sie im vorderen Bereich die Senkneljä tukipulttia M6x20
osuvat reikiin.
kopfschrauben
ein und fixieren diese mit den
Hutmuttern. Im hinteren Bereich befestigen Sie das
Tämän jälkeen etuosaanin
asennetaan
uppokantaruuvit
Trapezadapterunterteil
den Langlöchern
mittels zwei
M6x20
dieTakaosasta
ebenfalls
mit
M6x20 ja Linsenkopfschrauben,
kiinnitetään hattumuttereilla.
kiinniHutmuttern
gesichert
werden.
tys tapahtuu hahloihin kahdella M6x20 kupukantaruuvilla,
Zum
der Klemmplatte
wird diese von unten
jotkaAnbringen
samoin kiinnitetään
hattumuttereilla.
auf die Gewindesifte aufgeschoben und mittels vier
Hutmuttern verschraubt.
Kiristyslevyn kiinnittämiseksi se työnnetään altapäin kierreruuvien kohdalle
ja kiristetään neljällä hattumutterilla.
Einstellen
des Arretierbolzen
Kiinnityspultin
säätäminen
Nach
der Montage
des Trapezadapterunterteils auf dem
Untergestell, muss die richtige Position des schwarzen
oberen
Trapezadapters
undjälkeen
gegebenenfalls
Adapterin
pohjakappaleenüberprüft
asentamisen
on adapeingestellt
werden!
terin mustan yläkappaleen oikea sijainti testattava ja tarvittaessa säädettävä!
Sie haben die Möglichkeit je nach Sitzschalenuntergestell den Arretierbolzen in eine der 3 Positionen in der
Kiinnityspultti voidaan alustasta riippuen asentaa johonkin
Klemmplatte am Trapezadapter zu montieren.
kolmesta asemasta adapterin kiinnityslevyssä.
Der Arretierbolzen ist einzuschrauben und mit
Kiinnityspultti ruuvataan sisään
ja varmistetaan
kierreluSchraubensicherungslack
einzukleben,
sowie
mit der
Kontermutter
M12x1,5
zu
kontern.
Beachten
Sie
dabei
kitteella ja M12x1,5-vastamutterilla. Pultin mitat on tässä
das
Bolzenmaß!
yhteydessä
huomioitava!
Hinweis:
Huomio:
Der Arretierbolzen muss leichtgängig einrasten und
kiinnityspultin tulee mennä paikalleen helposti ja ulottua
muss mindestens 9,5mm über die Führungsplatte
vähintään 9, 5 mm ohjauslevyn yläpuolelle.
überstehen.
Adapterilevyn
ollessaTrapezadapterplatte
työnnettynä vastakappaleeseen
on
Bei
eingeschobener
in die Trapezführung
muss der
Arretierbolzen
in eine
der Bohrungen
kiinnityspultin
lukkiuduttava
johonkin
adapterin
yläkappaam
Trapezadapteroberteil
einrasten!
Sollte
dies
leen rei’istä! Mikäli näin ei ole tai mikäli yläkappaleessanicht
on
der
Fall
sein,
oder
sollte
das
Trapezadapteroberteil
zu
liikaa välystä, on välystä vähennettävä kiristyslevyä yhdesviel Spiel in der Führung haben, so ist das Spiel über
sä kiinnityspultin kanssa siirtämällä.
das verschieben der Klemmplatte zusammen mit dem
Arretierbolzen zu reduzieren.
Tätä varten avataan neljää M5-mutteria ja kiristyslevyä
siirretään
yläkappaleeseen
lukittuneen
Lösen
Sie mustaan
dazu dieadapterin
vier M5-Muttern
und verschieben
Sie
kiinnityspultin
kanssa
pitkälle,
ettei
välystä enääTrapezole.
die
Klemmplatte
mit niin
dem
in der
schwarzen
adapteroberteilplatte
Arretierbolzen
Tämän jälkeen mutteriteingerasteten
kiristetään ja lukittuminen
testa- bis
kein
Spiel
mehr
vorhanden
ist.
Danach
die
Muttern
taan uudelleen.
wieder fest anziehen und das Einrasten erneut
überprüfen.
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Säätömahdollisuudet

Pysäköintijarru (polvivipujarru)
Jarrujen moitteeton toiminta ja kelauspyörien ilmanpaine on tarkistettava/varmistettava ennen
jokaista ajoa.
Kelauspyöriä eteen- tai taaksepäin siirrettäessä on jarru asennettava siten, että jarrupultin ja kelauspyörän välinen etäisyys normaalirengastuksella on 15 mm (puhkeamattomalla rengastuksella 16
mm, oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään).
Huomio:

ruuvit on aina kiristettävä tiukalle!

Rengaspaineet:
Kelauspyörät
Tukipyörät

Normaalirengastus

x1 3/8”

max. 4–5 bar

Pehmeäkulkurengastus

x1”

max. 7 bar

Paineilmarenkaat

6“ ja 7”

2-2,5 bar

Muuta huomioitavaa:
• Pysäköintijarruja ei ole tarkoitettu liikkeellä olevan kuljetusalustan jarruttamiseen.
• Koska pysäköintijarrun toiminta on riippuvaista renka8den ilmanpaineesta, on jarru ja
ilmanpaine tarkastettava säännöllisesti.
• Kuljetusalustan jatkuva käyttö voi aiheuttaa renkaiden ja jarrumekanismin kulumista, mikä
edellyttää jarrujen uudelleen säätämistä.
• Kelausvanteilla varustetuissa kuljetusalustoissa on pyörät aina varustettava pysäköintijarruilla.
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Lisävarusteet

Zubehör

Lisävarusteet
Zubehör
Kuljetusalusta on rakenneperiaatteeltaan modulaarinen siten, että yksittäisten lisävarusteosien
liittäminen on myös jälkikäteen mahdollista.
Ihr Fahrgestell ist wie in einem Baukastensystem modular aufgebaut, so dass Sie einzelne
Zubehörteile auch nachträglich anbringen können.
Seuraavassa esitellään valikoima vaihtoehtoisia osia ja lisävarusteita. Lisävarusteilla tarkoitetaan
osia tai komponentteja,
joita voidaan
pyörätuoliinne
tai osien tilalle.
Im Folgenden
finden Sie eine
Auswahlliittää
unserer
Variantenlisäosina
und Zubehörteile,
die Ihnen die
Benutzung Ihres Fahrgestells erleichtern können.
Ankippbügel
Kallistuspoljin
Kallistuspolkimen
avullakann
avustaja
helpommin
Durch
den Ankippbügel
diekykenee
Begleitperson
das
kallistamaan
pyörätuolia
esim.um
askelman
ylittämiseksi.
Fahrgestell
leichter
ankippen,
z. B. eine
Stufe zu
überfahren.
Dieser
Ankippbügel
wird
in den Rahmen
Tämä
kallistuspoljin
työnnetään
rungoneingeschoben
sisään ja kiinniund tetään
verschraubt.
ruuveilla.

Sivuun käännettävä kaatumaeste
Sivuun käännettävä kaatumaeste (turvapyörä) estää
pyörätuolin kaatumisen taaksepäin. Kaatumaestepyörän
Kippsicherung
abschwenkbar
etäisyyden maasta
tulisi tällöin bei
olla 12“
noinAntriebsräder
3-5 cm.
Die ☞	
abschwenkbare
Kaatumaeste onKippsicherung
käännettävä pois(Sicherheitsrad)
käytöstä, jos
verhindert das Abkippen des Fahrgestells nach hinten.
istuinyksikköä kallistetaan taaksepäin ja mikäli
Das Kippsicherungsrad muss dabei einen Abstand von
ja selkänojan
ca. 3-5cmistuimen
vom Boden
haben. välinen kulma säädetään
suuremmaksi kuin 90°.
 Die Kippsicherung muss abgeschwenkt sein, wenn
die Sitzeinheit
nach vapauttaa
hinten geneigt
wird oder
wenn
Kaatumaeste
voidaan
lukituksesta
kevyesti
der Winkel
zwischen
undkääntää
Rückenpäälle
auf mehr
als
päältä
painamalla
ja senSitz
jälkeen
tai pois.
90° eingestellt wird.
Varmista, että kaatumaeste on tukevasti paikallaan!
Die Kippsicherung kann durch leichten Druck von Oben
aus der Verankerung gelöst und dann ein- bzw.
Kaatumaesteen
sijaintia voidaan hieno säätää syvyysausgeschwenkt
werden.
suunnassa pyörävarustuksen mukaisesti.
Stellen Sie sicher das die Kippsicherung in den
Huomio:
Endlagen
eingerastet ist!
esteitä tai askelmia ylitettäessä on kaatumaeste käänZur nettävä
genaueren
Positionierung
des Kippschutzes
kann
180° eteenpäin
sen estämiseksi
osumasta alusdieser
in der Tiefe entsprechend dem Radanbau bzw.
taan.
der Radgröße eingestellt werden.
Hinweis:
Beim Überfahren von Hindernissen bzw. Stufen muss
die Kippsicherung um 180° nach vorne eingeschwenkt
werden, um ein Aufsetzen zu vermeiden.
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Lisävarusteet

Zubehör

Kippsicherung
abschwenkbar
bei 16“ -16”-24”
24“ Antriebsräder
Sivuun käännettävä
kaatumaeste
kelauspyörien yhteydessä
Sivuun
käännettävä kaatumaeste
(turvapyörä)
estää pyöräDie
abschwenkbare
Kippsicherung
(Sicherheitsrad)
tuolin kaatumisen
taaksepäin.
verhindert
das Abkippen
desKaatumaestepyörän
Fahrgestells nachetäisyyhinten.
Kippsicherung abschwenkbar bei 16“ - 24“ Antriebsräder
Das
dabei
denKippsicherungsrad
maasta tulisi tällöin muß
olla noin
3-5einen
cm. Abstand von ca.
3-5cm vom Boden haben.
Die abschwenkbare Kippsicherung (Sicherheitsrad)
☞	Kaatumaeste
on käännettävä
pois käytöstä,
jos isverhindert
das Abkippen
des Fahrgestells
nach
hinten.
 Die tuinyksikköä
Kippsicherung
muss
abgeschwenkt
sein,
wenn
die
kallistetaan
taaksepäin
ja
mikäli
istuimen
Das Kippsicherungsrad muß dabei einen Abstand von ca.
Sitzeinheit nach hinten geneigt wird oder wenn der
3-5cm vom
Boden haben.
ja selkänojan
välinen kulma säädetään suuremmaksi
Winkel zwischen Sitz und Rücken auf mehr als 90°
kuin 90°.wird.
eingestellt
 Die Kippsicherung muss abgeschwenkt sein, wenn die
Sitzeinheit nach hinten geneigt wird oder wenn der
Winkel zwischen Sitz und Rücken auf mehr als 90°
eingestellt wird.
Die Kippsicherung kann durch leichten Druck von Oben aus der Verankerung gelöst und
dann
ein- bzw. voidaan
ausgeschwenkt
Kaatumaeste
vapauttaawerden.
lukituksesta kevyesti päältä painamalla ja sen jälkeen kääntää
päälle tai pois.
Die Kippsicherung kann durch leichten Druck von Oben aus der Verankerung gelöst und
dann ein- bzw. ausgeschwenkt werden.
Stellen Sie sicher dass die Kippsicherung in den Endlagen
eingerastet ist!
Varmista,
että kaatumaeste
on tukevasti
paikallaan!
Zur
genaueren
Positionierung
des Kippschutzes
kann
Stellen Sie sicher dass die Kippsicherung in den Endlagen
dieser in der Tiefe entsprechend dem Radanbau bzw. der
eingerastet ist!
Radgröße
eingestellt
werden.
Kaatumaesteen
sijaintia
voidaan hieno säätää syvyyssuunnassa
pyörävarustuksen
mukaisesti.
Zur
genaueren
Positionierung
des Kippschutzes kann
dieser in der Tiefe entsprechend dem Radanbau bzw. der
Radgröße eingestellt werden.

Hinweis: Beim Überfahren von Hindernissen bzw. Stufen muss die Kippsicherung um 180°
nach vorne eingeschwenkt werden, um ein Aufsetzen zu vermeiden.
Hinweis: Beim Überfahren von Hindernissen bzw. Stufen muss die Kippsicherung um 180°
nach vorne eingeschwenkt werden, um ein Aufsetzen zu vermeiden.
Huomio: 	
esteitä tai askelmia ylitettäessä on kaatumaeste käännettävä 180° eteenpäin sen
estämiseksi osumasta alustaan
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Lisävarusteet
Rückenführung
Die
Rückenführung
am Sitzschalenuntergestell Tourer
Selkänojan
ohjain
dient zur Führung des Rückenteils der Sitzschale beim
Selkänojandes
ohjain
ohjaa kuljetusalusta
istuinVerstellen
Rückenwinkels.
DabeiTourerissa
bewegt sich
die
kaukalon selkänojaosaa
selkänojan
kallistussäädön
Rückenführung
bei der
Rückenverstellung
aufaikana.
den
beiden
nach oben
bzw. mukana
nach unten.
Ohjain Rückenrohren
liikkuu tällöin selkänojan
säädön
molemmilla selkänojaputkilla ylös- tai alaspäin.
Durch die konstruktive Gestaltung der Rückenführung
kann das auf- bzw. absetzen der Sitzschale auf das
Selkänojan ohjaimen rakenteen ansiosta istuinkaukalon
Fahrgestell ohne zusätzliche Hilfe erfolgen. Nach dem
paikalleen asentaminen
ja irrottaminen
Aufsetzen
und verriegeln
der kuljetusalustalle
Sitzschale im
voi tapahtua ilman
lisäapua.
paikalleendes
Trapezadapter
kann
durch Istuinkaukalon
leichtes zurücklehnen
asettamisen
ja adapterin
kiinnittämisen
se
Rückens,
dieser
mit derpäälle
Führung
über denjälkeen
Sterngriff
verschraubt
werden.
voidaan liittää
ohjaimessa olevan tähtikahvan avulla selkänojaa kevyesti taaksepäin työntämällä.
Achtung:
Achten Sie darauf, dass die Sterngriffschraube immer fest eingeschraubt ist !!!
Huomio: 	
varmistakaa, että tähtikahvaruuvi on aina kiristetty tiukalle!!!
Hinweis:
Vinkki:
	
selkänojankann
ohjain
mahdollistaa
tietyn kulman
säätämisen!
Durch
die
Rückenführung
nur
in einem bestimmten
Winkel
verstellt werden!
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Jalkalauta
Fußbrett
Tourer-kuljetusalustaan
saatavissa
Für
das Fahrgestell on
Tourer
gibtuseita
es jalkalautavaihverschiedene
toehtoja,
jotka
kiinnitetään
istuinrunkoon.
Fußbrettvarianten die am Sitzrahmen befestigt werden.
Saranoiduilla
jalkalauta
Das
Fußbrettripustimilla
wird mit varustettu
Kniewinkel
an denkiinnitetään
unter dem
Sitzrahmen
istuinrungon allesitzenden
kiinnitettyihinbefestigten
kannattimiin. Kniewinkelaufnahmen befestigt.
Bei
den Kniewinkeln
gibt on
es nivelet,
Gelenke
mit on
Lamellen
oder
Saranoiduissa
ripustimissa
joissa
lamelleja
tai
mit
Zahnsegmenten.
Beide
können
durch
öffnen
des
hammastukset. Molemmat voidaan avata kiristysvipu avaaKlemmhebels gelöst werden und der Winkel kann
malla, jolloinwerden.
kulman säätäminen
on mahdollista.
Tämän
eingestellt
Danach den
Klemmhebel
wieder
jälkeen
kiristysvivut
käännetään
jälleen
tiukasti
kiinni.
fest anziehen.
Das Fußbrett kann zudem in der Höhe (je nach
Jalkalautaa voidaan lisäksi
säätääinkorkeussuunnassa
(sääUnterschenkellänge)
sowie
der Tiefe (Sitztiefe)
eingestellt
werden.
renpituuden mukaiseksi) sekä syvyyssuunnassa (istuimen
syvyyden mukaiseksi).
 Achten Sie darauf, dass das Fußbrett nicht mit
☞	
Varmista,
ettei
jalkalauta osu tukipyörään.
dem
Lenkrad
kollidiert.

Irrotettavat jalkalaudan ripustimet
Irrotettavat jalkalaudan ripustimet kiinnitetään samoin
istuinrungon alle kiinnitettyihin kannattimiin. Tässä jalkalautavaihtoehdossa on mahdollista säätää jalkalaudan
Fußbretthalter
abnehmbar
syvyyttä, korkeutta
sekä sen kallistusta. Jalkatukien leveyttä
voidaan myös muuttaa lisätilan saamiseksi jaloille.
Die Fußbretthalter abnehmbar werden ebenfalls in den
Kniewinkelaufnahmen unterhalb des Sitzes befestigt.
Jalkalaudat voidaan lisäksi taittaa ylös.
Bei dieser Fußbrettvariante läßt sich die Tiefe und die
Höhe sowie die Neigung der Fußplatte einstellen.
Tämän vaihtoehdon
etuinonder
kuitenkin
että
Zudem
können dieolennainen
Fußstützen
Breite se,
verstellt
jalkatuetum
ovat
kokonaan
irrotettavissa
lukituspainiketta
werden
mehr
Beinfreiheit
zu generieren.
Außerdem
painamalla. lassen sich die Fußplatten zur Seite
hochklappen.
Der
Vorteil
dieser Fußbrettvariante
ist
Ylös wesentliche
käännettävät
jalkalaudan
ripustimet
jedoch, dass diese durch Betätigen des Auslösehebels
Tällä vaihtoehdolla
on kaikki
irrotettavien
komplett
abgenommen
werden
kann. jalkalaudan ripustimien toiminnot, mutta lisämahdollisuutena on jalkojen
asennon kohottaminen portaattoman polvikulman säädön
Fußbretthalter
hochschwenkbar
avulla.
Diese Fußbretthaltervariante besitzt alle Funktionalitäten des Fußbretthalter abnehmbar und bietet
zusätzlich die Möglichkeit durch die stufenlose
Kniewinkelverstellung die Beine hochzulagern.
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Armlehnen
Montage
Set
Käsinojien
asennussarja
Käsinojien
asennussarja
voidaan kiinnittää
istuinkaukalon
Das
Montage-Set
der Armlehnen
kann seitlich
an einer
sivulle. befestigt werden.
Sitzschale
Durch ziehen am Schieber, kann das Armpolster
zusätzlich
der Höhe
verstellt
werden
Käsinojanin
korkeutta
voidaan
lisäksi
säätää kannattimesta
nostamalla tai laskemalla.

Huomio:
Achtung:
Der
Abstand
zwischen Armlehne
und Antriebsrad
käsinojan
ja kelauspyörän
välisen etäisyyden
tulee ollamuss
mindestens
25mm
betragen
vähintään 25 mm.
-> Quetschgefahr !!!
-> Puristuksiin joutumisen vaara!!!

Zubehörbox

Tarvikelaatikko
Optional
gibt es eine Zubehörbox für ihr Untergestell
Tourer.
Tourer-kuljetusalustaan on saatavissa lisävarusteena tarviDiese Zubehörbox gibt Ihnen die Möglichkeit Utensilien
kelaatikko.
sicher
transportieren zu können. Sie ist für die Aufnahme
von einem Gewicht von max. 15 kg ausgelegt.
Tarvikelaatikko
mahdollistaa
turvallisen
Die
Zubehörbox
lässt sichtarvikkeiden
herausziehen
und kulohne
jettamisen.abnehmen.
Se kykenee kantamaan
noin 15der
kg:nBox
kuorman.
Werkzeug
Zum Abnehmen
ziehen
Sie einfach an dem Haltegriff und die Box ist entsichert,
nun
läßt sich die
Box vetää
nachulos
hinten
herausziehen
Tarvikelaatikko
voidaan
ja poistaa
ilman työ- und
auch
komplett
entfernen.
kaluja.
Laatikon
poistamiseksi siihen tartutaan kahvasta,
jolloin laatikkoa voidaan vetää taaksepäin ja myös kokonaan poistaa alustalta.
Zum Anbringen der Box schieben Sie die seitlichen
Laatikon asentamiseksi
paikalleen
sivulla
Aluminiumführungen
antakaisin
der Box
auf diesen
Gleit-buchsen
olevat
alumiiniset
ohjaimet
työnnetään
rungossa
oleville
am
Rahmen,
so dass
die Box
hierauf gleitet.
Die
Box ist
dann
sicher
arretiert
wenn die
Federklemmlaschen
kiskoille.
Laatikko
on tukevasti
paikallaan,
kun jousiklem-mit
hörbarem
Geräusch
am
Rahmenquerrohr
einrastet.
mari lukittuu kuuluvasti rungon poikittaisputken
päälle.
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Intarsien

Koristelistat
Zur optischen und individuellen Gestaltung ihres

Sitzschalenuntergestells können optional Intarsien in
Kuljetusalustanne yksilöllistämiseksi runkoon voidaan
den Rahmen eingeclipst werden.
kiinnittää
valinnaiseteinfach
koristelistat.
Diese Intarsien
in den Zwischenraum der
beiden parallel verlaufenden Rahmenrohre einclipsen
Nämä
listat kiinnitetään
yksikertaisesti
kahden
samanund dabei
auf den korrekten
Sitz der
Intarsien
achten.
suuntaisen runkoputken väliin siten, että listat istuvat
 Gehen
Sie dabei vorsichtig vor, um die
oikein
paikoillaan.
Intarsien nicht zu verbiegen.

☞	Kiinnittäminen tulee suorittaa varovasti listojen taipumisen välttämiseksi.
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Hoito ja kunnossapito
Vastuu lääkinnällisten apuvälineiden ja hoitolaitteiden huollosta on tuotteen omistajalla. Tuotteen
käyttöohjeen mukaisen huollon tai huoltovälien laiminlyöminen voi mitätöidä tuotteen takuun.
Huoltojen laiminlyöminen voi lisäksi johtaa laitteen toimintahäiriöön tai käyttäjän ja/tai hoitohenkilökunnan tai avustajien turvallisuuden vaarantumiseen.
Muiden apuvälineiden tavoin kuljetusalustanne tarvitsee säännöllistä hoitoa. Kuljetusalusta hyötyy
myös huolellisesta käsittelystä ja säilyttää ulkonäkönsä hyvänä vuosien ajan. Kaikki metalliosat on
suojattu korroosiolta jauhepinnoituksella, eloksoinnilla tai kromauksella. Voimakkaalle rasitukselle
altistuvat osat on lisäksi varmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Kuljetusalusta on puhdistettava säännöllisesti pehmeällä, hieman kostealla liinalla tai tarvittaessa
miedolla (liuotinvapaalla) kotitalouspuhdistusaineella.
Metalliosat tulee puhdistamisen jälkeen kuivata huolellisesti liinalla.
Pehmusteosat tulee puhdistaa vain miedolla saippualiuoksella.
Mikäli kuljetusalusta on hygieniasyistä tarpeen puhdistaa tavanomaisella, ei liian syövyttävällä
desinfiointiaineella, toimenpide tulee suorittaa ainoastaan suihkuttamalla tai pyyhkimällä. Tehkää
tämä liinalla, johon desinfiointiainetta suihkutetaan, ja pyyhkikää osat sen jälkeen tällä liinalla. Kuljetusalustojemme puhdistamiseen sallittuja ovat kaikki puhdistusaineet, jotka ”Robert Koch –instituutti” (VAH/DGHM) on hyväksynyt sairaalahygienisiin tarkoituksiin.
Vinkki:

 ankaavien ja vastaavien voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö ei ole
H
sallittua. Painepesurin käyttö on kielletty.

Huomautus:

 uljetusalustaa jatkuvasti käytettäessä saattavat tietyt ruuvit löystyä. Kiristäkää
K
kaikki ruuvit ajoittain itse tai jälleenmyyjällänne.
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Suosittelemme kuljetusalustan toiminnan ja vaurioiden tarkastamista ammattilaisella (esim. jälleenmyyjällä) käyttöasteesta riippuen, kuitenkin vähintään
kerran vuodessa.
Aikaväli

Selitys

Ensimmäisenä päivänä

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohje tallessa
myöhempää käyttöä varten.
Säilytä työkalut laitteen luona.

Päivittäin

Puhdista kuivalla liinalla.
Katsomalla tehtävä tarkastus: vialliset ja kuluneet osat on välittömästi vaihdettava tai korjattava.
Varmista, että kaikki kiinnityksen ovat paikoillaan.
Tarkasta, ettei tukivöissä ja soljissa ole merkkejä kulumisesta.
Säätöjen yhteydessä on aina huomioitava ääriasennot.

Viikoittain

Tarkasta, että kaikki pyörät pyörivät kevyesti ja jarrut toimivat moitteettomasti.
Tarkasta, että kallistussäätö ja turvalukitusjärjestelmä toimivat moitteettomasti.
Poista lika ja puhdista tuote liinalla lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta
käyttäen. Pyyhi tuote kuivaksi ennen seuraavaa käyttöä.

Kuukausittain

Tarkista ja kiristä kaikki ruuvit, mutterit ja lukitukset säännöllisesti vikojen ehkäisemiseksi.
Voitele liikkuvat osat. Neuvomme käyttämään ammattitasoista voiteluainetta,
esim. ”Metaflux-Klarfett-Spray”.

Vuosittain

Tarkista alustarunko ja sen osat kulumisen osalta. Tuotetta, jossa on havaittu
vikoja, ei saa milloinkaan käyttää. Tarkastuta laite vähintään kerran vuodessa
apuvälineiden jälleenmyyjällä.
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Uudelleenkäyttö
Tourer on suunniteltu siten, että se soveltuu erilaisten toimenpiteiden ja tarkastuksen jälkeen uudelleen käytettäväksi.
Seuraavat toimenpiteet on suoritettava:
• Perinpohjainen puhdistus ja desinfiointi asianmukaisin keinoin
• Huolto-ohjelman mukainen huolto ja valmistajan tai valtuutetun jälleenmyyjän suorittama
tarkastus
• Oheisdokumenttien laatiminen ja uudelleenkäytön hyväksyntä
Kuljetusalustojemme uudelleen käyttämiseksi suosittelemme tuotteen perusteellista tarkastusta
apuvälineiden jälleenmyyjällä.

Uudelleenkäyttötarkastus:
Optinen tarkastus
✔✔ Tuotteen puhtauden tarkastus, mahd. perusteellinen puhdistus tai desinfiointi
✔✔ Pintakäsittelyn tarkastus (kromaus, maalaus…)
✔✔ Rungon ja rakenteellisten osien vaurioiden tarkastus
✔✔ Työntötangon päällyksen mahdollisten vaurioiden ja hygieenisen kunnon tarkastus, puhdistaminen ja mahd. vaihto
Mekaaninen tarkastus
✔✔ Kaikkien ruuvi- ja puristusliitosten tarkastus ja kiristäminen
✔✔ Lukitusosien toiminnan ja eheyden tarkastus
✔✔ Mahdollisten käsinojien kunnon ja säädettävyyden tarkastus
✔✔ Vaijereiden toiminnan ja kunnon tarkastus
✔✔ Renkaiden kunnon ja ilmanpaineen tarkastus
✔✔ Jarrujen toiminnan tarkastus ja mahd. Säätö ja koeajo
✔✔ Tukipyörien kääntyvyyden tarkastus
✔✔ Kelaus/kuljetuspyörien tarkastus: pinnojen kireys, pyörän pyöriminen, kuulalaakereiden
kunto, pikalukitusakseleiden moitteeton toiminta
✔✔ Mahdollisen suunnikasmuotoisen adapterin moitteettoman toiminnan tarkastus
✔✔ Jarru- ja työntökahvojen tukevan kiinnityksen tarkastus
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Koeajo
✔✔ Aurauskäyttäytyminen / suuntavakauden tarkastus
✔✔ Pysäköintijarrun tarkastus
✔✔ Kaatumisvakauden tarkastus
Dokumentaatio
✔✔ Ovatko kaikki kilvet/tarrat (erityisesti sarjanumero) paikallaan ja hyvin luettavissa
✔✔ Onko käyttöohje alustan mukana (tarvittaessa ladattavissa osoitteesta www.berollka-aktiv.
de)

Apuvälineiden jälleenmyyjän on yleisesti ottaen suoritettava turvallisuutta, aiempaa käyttöä ja hygieniatoimenpiteitä koskeva tarkastus, havaittava mahdolliset viat ja asianmukaiset osat vaihdettava uusiin.

Tässä yhteydessä saatetaan tarvita seuraavia kuluvia osia:
• Tuki- ja kuljetuspyörien rengastus
• Käsinojan pehmuste
• Jarruvipujen suojukset
• Muut suojukset
• Jarruvaijerit
• Kaasujousen vaijerit
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Takuu
Yleisten liiketoimintaehtojen lisäksi toimittamaamme kuljetusalustaa koskevat seuraavat takuuehdot:
2 vuoden takuu alustarungolle (valmistus- ja materiaalivirheiden osalta)
Berollka-aktiv ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat epäasiallisista tai epäammattimaisista
asennuksista ja/tai korjauksista, laiminlyönnistä ja kulumisesta tai rakenneosiin tehdyistä muutoksista käyttäjän tai kolmansien osapuolien toimesta. Tällaisissa tapauksissa tuotevastuumme päättyy.
Edellä mainittuja seikkoja vastaavat käyttökelvottomat tai vialliset osat korjataan ja korvataan
takuuajan puitteissa veloituksetta, kun BeRollka-aktiv saa tästä välittömästi tiedon ostotodistuksen
kanssa. Palautettavat osat tulee lähettää BeRollka-aktiville posti- tai rahtivapaasti.
Mikäli kyseessä on todistettavasti materiaali- tai valmistusvirhe, vaihdetaan vialliset osat veloituksetta uusiin. Muutokset ja rakenteelliset toimenpiteet, jotka liittyvät henkilön kehon kokoon mukauttamiseen, eivät kuulu valmistajan vastuun piiriin.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Huomio: Erityisrakennetoteutukset eivät kuulu vaihdon piiriin.
Emme voi olla vastuussa vahingoista, jotka johtuvat kuljetusalustojemme yhdistämisestä kaikenlaisiin muihin vierastuotteisiin, joihin mahdollisesti sisältyy huomattavia vaaratekijöitä. Poikkeuksena
on tilanne, jossa olemme erikseen hyväksyneet tällaisen tuotteen.
Takuun piiriin eivät kuulu myöskään viat, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, liiallisesta kuormituksesta, väkivaltaisesta vahingoittamisesta sekä epäasianmukaisesta käytöstä.
Takuu päättyy, jos korjauksiin käytetään muita kuin alkuperäisiä Berollka-aktiv –varaosia.
Kuljetusalustaa jatkuvasti käytettäessä saattavat tietyt ruuvit, mutterit ja pinnat löystyä. Kiristäkää
ne ajoittain itse tai teettäkää työ jälleenmyyjällänne.

Huomautus:
Rakenneosiin tehdyt muutokset (esim. uudet runkoon tehdyt porausreiät) eivät ole sallittuja ja johtavat automaattisesti takuun mitätöitymiseen! Poikkeukset mahdollisia ainoastaan Berollka-aktivin
kirjallisella suostumuksella.
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Typenschild
Typenschild
Das Typenschild befindet sich gut sichtbar auf einem Rahmenquerrohr.
Tyyppikilpi

Das Typenschild befindet sich gut sichtbar auf einem Rahmenquerrohr.
Tyyppikilpi on hyvin näkyvissä alustarungon poikittaisputkessa.

Typenschild Tourer
Typenschild
Tourer
Tyyppikilpi Tourer

Auf dem Typenschild sind die genaue Typenbezeichnung, die Serien-Nummer und das
maximale
(Sitzschale
und Benutzer)die
angegeben.
Auf demBenutzergewicht
Typenschild sindvon
die120kg
genaue
Typenbezeichnung,
Serien-Nummer und das
maximale Benutzergewicht von 120kg (Sitzschale und Benutzer) angegeben.
Tyyppikilpeen on tulostettu tarkka tyyppikuvaus, sarjanumero ja käyttäjän maksimipaino 120 kg
Außerdem
ist auf
dem Typenschild das Firmenschild angebracht. Darauf ist die Anschrift,
(Istuinkaukalo
ja käyttäjä).
Telefon
und ist
dieauf
Internetadresse
unserer
ersichtlich.
Außerdem
dem Typenschild
das Firma
Firmenschild
angebracht. Darauf ist die Anschrift,
Telefon
und
die
Internetadresse
unserer
Firma
ersichtlich.
Tyyppikilvessä on myös yhtiön tunnus osoite-, puhelin- ja internet-tietoineen.

Bei Nachbestellungen von Zubehör oder Ersatzteilen sollten Sie immer die SerienNummer
(u. eventl. die Auftrags-Nr.)
angeben,
um einesollten
reibungslose
Bearbeitung
Bei Nachbestellungen
von Zubehör oder
Ersatzteilen
Sie immer
die SerienLisävarusteita tai varaosiaihres
jälkeenpäin
tilattaessa
tulee sarjanumero (ja mahdollinen
Auftrages
zu
garantieren.
Nummer (u. eventl. die Auftrags-Nr.) angeben, um eine reibungslose Bearbeitung
tilausnumero) aina ilmoittaa
kitkattoman
käsittelyn takaamiseksi.
ihres tilauksenne
Auftrages zu
garantieren.

Auf dem Rahmen Ihres Untergestells befindet sich ein
Hinweis-Aufkleber,
derIhres
Sie Untergestells
daran erinnert,
dass Sie
Auf dem Rahmen
befindet
sich vor
ein
Kuljetusalustan
rungossa
on tiedotetarra,
joka muistuttaa
Inbetriebnahme
Ihres
Untergestells
die
WarnHinweis-Aufkleber, der Sie daran erinnert, dass Sieund
vor
käyttöohjeessa annettujen
varoitusja turvaohjeiden huoSicherheitshinweise
in der
Gebrauchsanweisung
beachten
Inbetriebnahme Ihres
Untergestells
die Warnund
mioimisesta
ennen
käyttöönottoa.
müssen.
Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten
müssen.
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Zusätzliche Hinweise

HUOMAUTUS:
Zusätzliche
Hinweise
Emme voi olla vastuussa vahingoista, jotka johtuvat kuljetusalustojemme yhdistämisestä minkäänlaisiin muihin vierastuotteisiin, joihin mahdollisesti sisältyy huomattavia vaaratekijöitä. PoikkeukseACHTUNG:
na on tilanne, jossa olemme erikseen hyväksyneet tällaisen tuotteen.
Für Schäden aufgrund von Kombinationen unserer Untergestelle 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.
HUOMAUTUS:
Kuljetusalustaa jatkuvasti käytettäessä saattavat tietyt ruuvit, mutterit ja pinnat löystyä. Kiristäkää
ne ajoittain itse tai teettäkää työ jälleenmyyjällänne.

ACHTUNG:

Jälleenmyyjä:

Durch den ständigen Gebrauch Ihres Untergestells können sich bestimmte Schrauben,
Muttern und Speichen lockern. Ziehen Sie diese daher gelegentlich nach oder beauftragen
Sie damit Ihren Händler.

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rollstuhltechnik GmbH
Jahnstraße 16

74889 Sinsheim

Telefon 07261 – 7351 - 0
Telefax 07261 – 7351 - 10
www.berollka.de
33

