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KÄYTETTYJEN TUN-
NUSMERKINTÖJEN 
MERKITYKSET
Värillisellä taustalla näkyviä turvallisuusil-
moituksia on ehdottomasti noudatettava!

 ☞ Tämä symboli tarkoittaa ohjeita ja suo-
situksia.

[ ] Viittaus kuvanumeroon.

( ) Viittaus toimintoelementtiin kuvassa.

JOHDANTO
Lue tämä asiakirja ennen ensimmäistä 
käyttökertaa. Lasten ja nuorten on luetta-
va tämä asiakirja tarpeen mukaan ennen 
ensimmäistä käyttökertaa vanhempien tai 
hoitajan tai saattajan kanssa.

Tämä käyttöohje auttaa sinua osaltaan pyö-
rätuolin käsittelyyn tutustumisessa ja on-
nettomuuksien välttämisessä.

 ☞ Käyttöohjeessa esiintyvät varustevaih-
toehdot saattavat poiketa ostamasi 
mallin varusteista.

Siksi käyttöohjeessa on myös sellaisia vaih-
toehtoja käsitteleviä lukuja, jotka eivät mah-
dollisesti koske juuri sinun ajoneuvoasi.

Näkövammaisille käyttäjille on tarjolla 
PDF-tiedostoja ja lisätietoja tuotteistamme 
sivustossamme osoitteessa

< www.meyra.com >.

 ☞ Käänny tarvittaessa valtuutetun jälleen-
myyjän puoleen.

Lisätietoja tuotteiden tuoteturvallisuudesta, 
mahdollisista takaisinkutsuista ja yleisistä 
käyttöohjeista on kohdassa < Infozentrum > 
(Tietokeskus) verkkosivuillamme:
< www.meyra.com >.

Käyttämämme rakenneryhmät ja osat vas-
taavat asiaankuuluvia EN 12184:n mukaisia 
standardeja.
Lisäksi sähköpyörätuoli vastaa EN 12184:n 
vaatimuksia kaikkien olennaisten kansainvä-
listen standardien mukaisesti.

MALLILUETTELO

Tämä käyttöohje koskee seuraavia malleja:

Malli 1.618

KÄYTTÖAIHEET
Jos pyörätuolin käytössä ilmenee allergi-
sia reaktioita, ihon punoitusta ja/tai pai-
naumia, on otettava välittömästi yhteys 
lääkäriin.

Tätä liikkumista helpottavaa tuotetta suosi-
tellaan seuraavien käyttöaiheiden yhteydes-
sä:

 ☞ Voimakkaasti rajoittunut kävelykyky ja 
perustarve liikkua omassa asunnossa.

 ☞ Tarve liikkua asunnon ulkopuolella 
esim. lyhyesti raittiissa ilmassa tai käydä 
asunnon lähellä sijaitsevissa paikoissa, 
joissa on suoritettava tavanomaisia arki-
päivään liittyviä asioita.
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VASTAANOTTAMINEN
Kaikkien tuotteidemme virheettömyys tar-
kastetaan tehtaalla ja tuotteet pakataan eri-
koislaatikoihin.

 ☞ Pyydämme kuitenkin tarkastamaan ajo-
neuvon välittömästi sen jälkeen, kun se 
on vastaanotettu – mieluiten tavaran-
toimittajan läsnä ollessa – jotta mahdol-
liset kuljetuksen aikana syntyneet vauri-
ot havaitaan mahdollisimman nopeasti.

 ☞  Pyörätuolin pakkaus tulee säilyttää 
mahdollisesti myöhemmin tarvittavaa 
kuljetusta varten.

MÄÄRITTELY
Sähköpyörätuoli on ympäristöystävällinen 
sähköajoneuvo. Sähköpyörätuoli on suunni-
teltu nuorille ja aikuisille toimintasäteen laa-
jentamiseen terveyteen tai ikään liittyvien 
rajoitusten yhteydessä.

Malli on valmistettu vastaamaan käyttäjä-
luokkaa B, joka on normin EN12184 mukai-
nen. Sähköpyörätuoli sekä käytössä oleva 
astinlauta ja käsinojat on tarkoitettu ainoas-
taan istuvan henkilön liikkumiseen, ei veto- 
tai kuljetuslaitteeksi tai vastaavaksi.

KÄYTTÖ
Älä tartu liukupintoihin tai liikkeessä ole-
viin pyöriin. – Loukkaantumisvaara!

Pyörätuolia ohjataan tuoliin kiinteästi kuu-
luvan ohjaussauvan avulla.

Pyri välttämään pyörätuolin nykäyksittäis-
tä käyttöä.– Kaatumisvaara!

Älä käytä pyörätuolia ilman, että astinlauta 
on käännetty alas ja käsinojat irrotettu!

Vältä ajamista sellaisiin nousuihin tai las-
kuihin, joissa tien/kulkureitin laatu on 
heikko. 

Pyörätuolia voi tasaisella ja kiinteällä alustalla 
käyttää seuraavissa paikoissa:

 – sisätiloissa (esim. asunnossa, päiväko-
dissa)

 – ulkona (esim. puistojen päällystetyillä 
teillä)

 – matkoilla (esim. bussissa ja junassa).

 – Älä koskaan altista pyörätuolia ääriläm-
pötiloille ja vahingollisille ympäristöolo-
suhteille, kuten auringonvalolle, äärim-
mäiselle kylmyydelle ja suolapitoiselle 
vedelle.

 – Suola ja muut likahiukkaset voivat kiin-
nittyä liikkuviin osiin ja estää niiden toi-
minnan.

Älä istu pyörätuolissa kannettavana, jos tuo-
lia nostetaan lattian tason yläpuolelle. Pyö-
rätuolin rakenneosat, joita ei ole kiinnitetty 
pysyvästi, esim. käsinojat, voivat irrota ja ai-
heuttaa putoamisen pyörätuolista.

 ☞ Pyörätuoli on ajoneuvo, ei kantoväline.

Käytä pyörätuolia vain luvun Tekniset tiedot 
sivulla 51 ohjeiden mukaisesti.
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MUKAUTUS
Mukautus- ja säätötyöt tulee aina antaa 
alan erikoisliikkeen suoritettaviksi.

Pyörätuoli on mukautettavissa yksilöllisiin 
kehonmittoihin. Ennen ensimmäistä käyt-
töä jälleenmyyjän tulee suorittaa pyörä-
tuolin mukautus käyttäjää varten. Tässä yh-
teydessä on otettava huomioon käyttäjän 
ajokokemus, ruumiilliset rajoitukset ja pyö-
rätuolin pääasiallinen käyttöpaikka.

 ☞ Suosittelemme pyörätuolin sopivuu-
den säännöllistä tarkastamista, jotta 
se sopii käyttäjälle aina optimaalisesti 
myös sairauden tai vammojen muuttu-
essa. Erityisesti käyttäjän ollessa lapsi tai 
kasvava nuori on suositeltavaa suorittaa 
mukautus 6 kuukauden välein.

 ☞ Suosittelemme säännöllisiä lääkärintar-
kastuksia, joilla voidaan varmistaa, että 
käyttäjä soveltuu aktiiviseen liikentees-
sä liikkumiseen.

UUDELLEENKÄYTTÖ
Pyörätuoli soveltuu uudelleenkäytettäväk-
si. Moduulirakenteensa ansiosta pyörätuoli 
voidaan mukauttaa erilaisten käyttäjien 
vammojen ja mittojen mukaan. Ennen jo-
kaista uudelleenkäyttöä on pyörätuoli täy-
dellisesti tarkastettava.

 ☞ Uudelleenkäytön edellyttämät hygiee-
niset toimenpiteet on tehtävä validoi-
dun hygieniasuunnitelman mukaisesti 
ja niihin on kuuluttava desinfiointi.

KÄYTTÖIKÄ
Tuotteen odotettavissa oleva keskimääräi-
nen käyttöikä on 5 vuotta, jos sitä käytetään 
määräysten mukaisesti ja jos kaikkia huolto- 
ja kunnossapitomääräyksiä noudatetaan. 
Tuotteen käyttöikä riippuu sekä käyttöker-
tojen tiheydestä, käyttöolosuhteista että 
hoidosta. Tuotteen käyttöikää voi pidentää 
käyttämällä varaosia. Varaosia on saatavilla 
tavallisesti vielä 5 vuotta mallin valmistuk-
sen lopettamisen jälkeen.

 ☞ Ilmoitettu normaali käyttöikä ei merkit-
se käyttöikää koskevaa lisätakuuta.
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LAKISÄÄTEISET 
MÄÄRÄYKSET
Ota huomioon myös paikalliset lakisääteiset 
määräykset.

 ☞ Saksassa tieliikenteeseen osallistuvien 
on noudatettava tieliikennelakia (StVO 
tai StVZO).

 ☞ Kysy jälleenmyyjältä tai paikalliselta tie-
liikenneviranomaiselta lisätietoja sähkö-
pyörätuolin käyttöön liittyvistä lakisää-
teisistä määräyksistä.

KORKEATAAJUUKSINEN 
SÄTEILY
Sähköajoneuvomme vastaavat lääkinnälli-
sistä laitteista annetun EY-direktiivin 93/42/
ETY vaatimuksia. Siitä huolimatta muiden 
elektronisten laitteiden korkeataajuisista sä-
teilyistä johtuvat häiriöt eivät ole täysin pois-
suljettavissa.
Käyttöhäiriöitä voi esiintyä ajettaessa voi-
makkaiden sähköhäiriökenttien läpi huo-
limatta ajoneuvon sähkölaitteiden tarkas-
tetuista suojatoimenpiteistä. Nämä häiriöt 
ilmenevät epätavallisena ajokäyttäytymise-
nä. Jos sähköpyörätuoli käyttäytyy häiriöta-
pauksessa hallitsemattomasti tai jos se häi-
ritsee muita sähkökäyttöisiä laitteita (kuten 
herkkiä sähkömagneettisia laitteita, esim. ta-
varatalojen varashälyttimiä) pysäytä sähkö-
pyörätuoli välittömästi ja katkaise siitä virta. 
Älä käytä sähköpyörätuolia sellaisten sähkö-
käyttöisten lääkintälaitteiden välittömässä 
läheisyydessä, joihin kohdistuvilla häiriöllä 
voisi olla vaarantavia tai kuolemanvaarallisia 
seurauksia. Tällaisia ovat esimerkiksi diagn-
osointilaitteet.
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YLEISKUVA

Malli 1.618

Yleiskuvasta näkyvät sähköpyörätuolin tär-
keimmät osat ja käyttölaitteet.

Kohta Osa

(1) Päätuki

(2) Selkänoja

(3) Käsinoja

(4) Istuintyyny

(5) Ohjauspyörän haarukka

(6) Jalkalevy

(7) Ohjauspyörä

(8) Tyyppikilpi

(9) Ajo-/työntökäytön kytkinvipu

(10) Käyttöpyörä

(11) Työntötanko

(12) Ohjausrasia

(13) Valot edessä

(14) Valot takana

(15) Kaatumiseste

(16) Sähkölaitekotelo
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SÄHKÖPYÖRÄTUOLIN 
KÄSITTELY
Sähköpyörätuoliin saa istuutua ja siitä 
poistua vain sen ollessa kytkettynä pois, 
ja kun ajo- ja työntökäytön kytkinvipu on 
kummallakin puolella käännettynä ajo-
käytölle!

Muuten sähköpyörätuoli saattaa lähteä 
odottamattomasti liikkeelle, jos ohjaus-
sauvaan (ajo- ja ohjausvipu) kosketetaan 
vahingossa! – Onnettomuusvaara!

Sähköpyörätuolin varmistus

Sähköpyörätuoli täytyy varmistaa tahatto-
mia liikkeitä vastaan seuraavalla tavalla:

1. Käännä ajo-/työntökäytön kytkinvipu 
kummallakin puolella ylöspäin ajokäy-
tölle.

2. Katkaise ohjausrasian virta.

Toimintatarkastus

Tarkasta aina ennen ajoon lähtöä sähköpyö-
rätuolin toiminta ja turvallisuus.

Ajo-ominaisuudet

Nopeuden ja ajosuunnan määrää käyttäjä 
itse ajon aikana liikuttamalla ohjaussauvaa 
(ajo- ja ohjausvipu) sekä säätämällä myös 
sähköpyörätuolille asetetun maksimaalisen 
loppunopeuden.

 ☞ Ota tässä huomioon käyttöohje < Oh-
jausrasia >.

JARRUT
Jarruta ajoneuvoa varovasti ja ajoissa. 
Tämä koskee erityisesti jarrutusta kohdat-
taessa ihmisiä ja ajettaessa alamäkiä!

Käyttöjarru

Moottorit toimivat sähköisesti käyttöjarruna 
ja jarruttavat sähköpyörätuolia pehmeästi ja 
nykimättä pysähdykseen saakka.

Pyörätuolin jarruttaminen

Jotta pyörätuolin jarruttaminen tapahtuu 
vähitellen, ohjaussauva (ajo- ja ohjausvipu) 
viedään hitaasti takaisin alkuasentoon (nol-
la-asentoon).

 ☞ Sähköpyörätuoli pysähtyy mahdollisim-
man lyhyellä matkalla ohjaussauvasta 
irti päästämisen jälkeen.

Jarrutusmatka

Jarrutusmatka vastaa toimitustilassa stan-
dardin EN 12184 maksimiarvoja:

 – 1,0 metriä nopeudella 6 km/h
 – 1,5 metriä nopeudella 8 km/h
 – 2,1 metriä nopeudella 10 km/h
 – 2,9 metriä nopeudella 12 km/h
 – 4,5 metriä nopeudella 15 km/h.

Jarrutusmatka voi pidentyä esim. ajoradan 
ominaisuuksien tai renkaiden kunnon vuok-
si.

Seisontajarru

Seisontajarrut toimivat vain, kun kumman-
kin käyttölaitteen ajo-/työntökäytön kyt-
kinvivut on käännetty ajokäytölle. Seisonta-
jarrut vapautuvat automaattisesti liikkeelle 
lähdettäessä.
Käsin voidaan seisontajarrut vapauttaa 
kääntämällä kummankin käyttölaitteen 
ajo-/työntökäytön kytkinvivut työntökäy-
tölle.
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Jarrujen kytkeminen

Sähköpyörätuolia ei pidä voida työntää 
jarrujen ollessa kytkettyinä.

Käännä jarrujen päälle kytkemiseksi ajo-/
työntökäytön kytkinvipu kummallakin puo-
lella vasteeseen saakka ylös ajokäytölle [1].

 ☞ Kytkinvivun käyttäminen on tarkoitettu 
henkilökohtaisen avustajan tehtäväksi.

Jarrujen vapauttaminen

Käännä jarrujen vapauttamiseksi ajo-/työn-
tökäytön kytkinvipu kummallakin puolella 
vasteeseen saakka alaspäin työntökäytölle 
[2].

 ☞ Kytkinvivun käyttäminen on tarkoitettu 
henkilökohtaisen avustajan tehtäväksi.
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Ajo-/työntökäyttö

Sähköpyörätuolin saa kytkeä työntökäy-
tölle vain sen ollessa pysähdyksissä lii-
kuttelemista varten tai hätätapauksissa, 
mutta sitä ei saa kytkeä työntökäytölle tai 
työntää alamäessä/ylämäessä.

Älä unohda työntökäytön jälkeen kytkeä 
käyttömoottoria takaisin ajokäytölle. Muu-
toin voi olla vaarana, että sähköpyörätuoli 
rullaa eteenpäin hallitsemattomasti.

 ☞ Tartu selkänojan työntökahvaan sähkö-
pyörätuolin liikuttelemista varten.

Kytkentä työntökäytölle

1. Katkaise virta ohjausrasiasta, muuten 
pyörätuolia on vaikea työntää.

 ☞ Ota tässä huomioon käyttöohje 
< Ohjausrasia >.

2. Vapauta jarrut [1].

 ☞ Katso tätä varten lukua Jarrujen va-
pauttaminen sivulla 12.

 ☞ Sähköpyörätuolia voi nyt työntää.

Kytkentä ajokäytölle

1. Kytke jarrut [2].

 ☞ Katso tätä varten lukua Jarrujen kyt-
keminen sivulla 12.

2. Kytke virta ohjausrasiaan.

 ☞ Ota tässä huomioon käyttöohje 
< Ohjausrasia >.

 ☞ Sähköpyörätuoli on nyt valmis ajet-
tavaksi.
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AJOKUNTOON 
VALMISTELEMINEN

Sähköpyörätuoli valmistellaan ajokuntoon 
seuraavien ohjeiden mukaan ja mainitussa 
järjestyksessä.

 ☞ Lataa ennen ensimmäistä ajoa käyt-
töakut ohjausrasian välityksellä.

1. Kytke pyörätuoli ajokäyttöön.

Kytke käyttömoottorit ajokäytölle [1]. – Kyt-
ke tätä varten jarrut.

 ☞ Katso tätä varten luku Jarrujen kytkemi-
nen sivulla 12.

2. Akku-/pääsulakkeen kunnollisen kiinni-
tyksen tarkastaminen.

Litteä sulake:
Akku-/päävirran litteän sulakkeen (2) täy-
tyy olla tiukasti yhdistettynä sulakkeenpiti-
meen.
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3. Ohjausrasian asennon tarkastaminen.

Ohjausrasian asennon on oltava sellainen, 
että sähköpyörätuolia voi helposti ja turval-
lisesti ohjata.

Etäisyyden säätö käsitukeen:

Kiristysruuvi on säädön jälkeen kierrettävä 
takaisin kiinni. – Katso tätä varten lukua 
Ohjausrasian sijoittaminen sivulla 17.

Ohjausrasian etäisyyttä käsitukeen voi sää-
tää kiristysruuvin (3) avaamisen jälkeen.

4. Kytke virta ohjausrasiaan.

Paina PÄÄLLE/POIS-painiketta (4) ohjaus-
rasian käyttökentässä.

 ☞ Ota tässä huomioon käyttöohje 
< Ohjausrasia >.
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Tarkastukset ennen ajoon lähtöä

Ennen ajoon lähtöä on tarkastettava seuraa-
vat seikat:

 ☞ akun lataustila.

 ☞ valittavissa olevan huippunopeu-
den säädetty esivalinta.

 – Katso tätä varten vastaavaa käyttö-
ohjetta < Ohjausrasia >.

Akkujen lataaminen

Älä milloinkaan työnnä latausliitäntään 
muita esineitä kuin akun latauspistokkeen. 
– Oikosulun vaara!

 ☞ Katso akkujen lataamista varten lataus-
laitteen käyttöohjetta.

1. Varmista, ettei sähköpyörätuoli pääse 
vahingossa liikkumaan.

 ☞ Katso tätä varten lukua Sähköpyörä-
tuolin varmistus sivulla 11.

2. Työnnä latauslaitteen pistoke ohjaus-
rasian akun latausliitäntään (1).

3. Kytke latauslaite toimintaan tai työnnä 
latauslaitteen verkkopistoke vastaavaan 
verkkopistorasiaan.

– Lataus on alkanut.

 ☞ Lataus toimii vain, kun akku-/pääsulake 
(2) on ehjä!

4. Irrota latauslaite onnistuneen latauksen 
jälkeen virtaverkosta ja vedä latauslait-
teen pistoke pois latausliitännästä.
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Ohjausrasian sijoittaminen

Ennen ohjausrasian säätämistä/irrottamis-
ta on siitä katkaistava virta.

Toimintakuvaus

Yksityiskohtainen painikkeiden ja symbo-
lien kuvaus löytyy käyttöohjeesta < Ohjaus-
rasia >.

Ohjausrasian asentoa voidaan mukauttaa 
käyttäjän yksilöllisiä mittoja vastaavaksi. Kul-
jetuksen ja varastoinnin ajaksi ohjausrasia 
voidaan myös irrottaa ja asettaa sivuun tai 
istuimelle.

Etäisyyden säätö käsitukeen

Avaa kiristysruuvi (1) etäisyyden säätöä var-
ten. Työnnä sen jälkeen ohjausrasia halut-
tuun asentoon. Ohjaa johtoa varovasti mu-
kana ja kierrä kiristysruuvi (1) jälleen tiukasti 
kiinni.

Ohjausrasian irrottaminen

Avaa ohjausrasian poistamista varten kiris-
tysruuvi (1) ja irrota pistoliitin (2).

 ☞ Älä vedä samalla johdoista.

Vedä sen jälkeen ohjausrasia eteenpäin ulos 
käsinojaputkesta. 

Ohjausrasian asettaminen paikoilleen

Ohjausrasia asetetaan ajokäyttöä varten 
edestä päin käsinojaputkeen ja etäisyys kä-
situkeen säädetään.

 ☞ Katso tätä varten lukua Etäisyyden 
säätö käsitukeen sivulla 17.

Yhdistä sen jälkeen irrotettu pistoliitin uu-
delleen (2).

 ☞ Tarkasta ohjausrasian toiminta.
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Ohjausrasian kääntäminen sivuun

Puristumiskohtaan ei saa tarttua käsin. 
– Puristumisvaara!

Käännettävän ohjausrasiapidikkeen [1] avul-
la ohjausrasian voi kääntää sivuun [2] niin, 
että se on samansuuntaisesti käsinojan 
kanssa. Tämän ansiosta on mahdollista esim.

 – ajaa lähemmäs pöytää

 – irrottaa ohjausrasia helpommin.

Käännä normaalia ajokäyttöä varten ohjaus-
rasiaa taas eteenpäin, kunnes magneettilii-
täntä tuntuvasti lukittuu vasteeseen [1].

 ☞ Jos ohjausrasia on asetettu liian lähelle 
käsinojaa, ohjausrasiaa on säädettävä 
eteenpäin ennen sivuun kääntämistä.

Ohjausrasian korkeuden säätö

Kiristysruuvi on säädön jälkeen kierrettävä 
takaisin kiinni.

Avaa kiristysruuvi (4) ohjausrasian korkeu-
den säätöä varten.
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JALKATUET
Sähköpyörätuolin tahaton liikkeelle lähte-
minen on estettävä ennen jalkatukiin koh-
distuvia toimenpiteitä.

 ☞ Katso tätä varten lukua Sähköpyörä-
tuolin varmistus sivulla 11.

Keskellä oleva jalkatuki

Tuoliin istumista ja siitä nousemista voi hel-
pottaa kääntämällä astinlaudan [1] ylös [2].

 ☞ Ota huomioon puristuskohdat!

 – Nosta molemmat jalat pois astinlaudal-
ta.

 ☞ Ennen liikkeellelähtöä jalkatuki on tai-
tettava takaisin alas [1].



3

4

2

1

20   

Pohjevyö

Älä aja ilman pohjevyötä. – Onnetto-
muusvaara!

Irrotettava pohjevyö (1) estää jalkojen liuku-
misen taaksepäin jalkalevyiltä.

 ☞ Pohjevyö on irrotettava jalkatukien 
kääntämiseksi ulos.

 ☞ Korkeussäädettävillä jalkatuilla varuste-
tuissa pyörätuoleissa ei ole pohjevyötä, 
vaan pohjepehmuste.

Pohjevyön irrottaminen

Pohjevyön irrottamista varten se vedetään 
pois kiinnitysosista (2).

Pohjevyön kiinnittäminen

Pohjevyön kiinnittämistä varten sen mo-
lemmilla puolilla olevat silmukat työnnetään 
kiinnitysosien yli [3] / [4].

Pohjevyön pituuden säätäminen

Pohjevyön pituuden säätämistä varten se 
viedään kiinnitysosien [3] / [4] läpi ja mukau-
tetaan tarrakiinnityksen avulla vastaavaan 
pituuteen.
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Jalkatuen alaosa

Pyörätuoliin istuutumista ja siitä poistumista 
varten täytyy jalkalevyt tai astinlauta kään-
tää ylös [1] / [2].

 ☞ Ota huomioon puristuskohdat!

 – Nosta molemmat jalat jalkalevyiltä.

 – Irrota pohjevyö (3), jos sellainen on.

 ☞ Katso tätä varten luku Pohjevyö si-
vulla 20.

 ☞ Ennen liikkeelle lähtöä täytyy jalkalevyt 
tai astinlauta kääntää takaisin alas [4] ja 
pohjevyö kiinnittää paikoilleen.

Jalkalevyt

Jalkalevyt voidaan taittaa ulos- ja ylöspäin 
[1] tai sisään- ja alaspäin [4].

Astinlauta

Ennen jalkatuen yläosan kääntöä tai poista-
mista täytyy astinlauta kääntää ylös.

Astinlaudan kääntäminen ylös

Astinlaudan kääntämiseksi ylös täytyy irral-
linen astinlautapuoli (5) kääntää vasteeseen 
saakka ylös.

Astinlaudan kääntäminen alas

Astinlaudan kääntämiseksi alas irrallinen 
astinlautapuoli täytyy kääntää vasteeseen 
saakka alas astinlaudan pidikkeeseen [6].
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Jalkatuen yläosa

Jalkatuen yläosaa ja sen sisään työnnettyä 
jalkatuen alaosaa kutsutaan yhdessä jalka-
tueksi.

Jalkatukien sivulle kääntäminen

Uloskäännetyt jalkatuet eivät ole lukkiutu-
neet, ja ne voivat helposti kääntyä takaisin. 

Jotta sähköpyörätuoliin olisi helppo istua tai 
siitä siirtyä pois ja jotta pyörätuolilla pääsi-
si ajamaan mahdollisimman lähelle esim. 
kaappia, vuodetta tai kylpyammetta, voi-
daan jalkatuet kääntää sisään tai ulos [1].

 ☞ Ennen jalkatukien kääntämistä täytyy 
pohjevyö irrottaa.

 ☞ Katso tätä varten luku Pohjevyö si-
vulla 20.

 – Jalkatukien uloskääntämistä varten täy-
tyy jalkalevyt tai astinlauta kääntää ylös.

 ☞ Katso tätä varten luku Jalkatuen ala-
osa sivulla 21.

 – Sen jälkeen vedetään vastaavaa lukitus-
vipua (2) taaksepäin tai painetaan, jotta 
vastaava jalkatuki voidaan kääntää ulos.
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Jalkatukien kääntäminen sisään

Jalkatukien kääntämiseksi sisään niitä on 
käännettävä eteenpäin, kunnes ne lukittu-
vat kuuluvasti paikoilleen [1].

 ☞ Jalkatukien sisään kääntämisen jälkeen 
niiden kiinnityksen tai lukituksen pitä-
vyys on tarkastettava.

 ☞ Katso tätä varten luku Jalkatuen alaosa 
sivulla 21.
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Jalkatukien irrottaminen

Jalkatuet ovat irrotettavissa, jotta sähköpyö-
rätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen 
sekä sen taittaminen lyhyeen kokoon (tär-
keää kuljetusta varten) onnistuvat helposti 
[1].

 ☞ Ennen jalkatukien kääntämistä täytyy 
pohjevyö irrottaa.

 ☞ Katso tätä varten luku Pohjevyö si-
vulla 20.

Irrottamista varten jalkatuet täytyy ensin 
kääntää pois ja irrottaa ylöspäin [1].

 ☞ Katso tätä varten luku Jalkatukien si-
vulle kääntäminen sivulla 22.

 ☞ Kiinnitä huomiota mahdolliseen pu-
ristumisvaaraan!

Jalkatukien paikoilleen asettaminen

Jalkatukien paikoilleen asettamista varten 
ne painetaan sivuittain ulospäin käännet-
tyinä etummaiseen kehikkoputkeen saman-
suuntaisesti tämän kanssa ja ripustetaan alas 
[2]. – Kiinnitystapin on liu’uttava kehikkoput-
keen.

 ☞ Kun jalkatuet on kiinnitetty paikoilleen, 
käännä ne sisäänpäin [3].

 ☞ Katso tätä varten luku Jalkatukien 
kääntäminen sisään sivulla 23.
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Mekaanisesti korkeussäädettävät 
jalkatuet

Älä milloinkaan koske vapaalla kädelläsi 
säätömekanismiin asettaessasi korkeus-
säädettäviä jalkatukia. – Puristumisvaara!

Anna henkilökohtaisen avustajan varmis-
taa, ettei säädettävä jalkatuki pääse vahin-
gossa putoamaan.

Jalkatuki ei saa omasta painostaan pudota 
alas. – Loukkaantumisvaara!

Jalkatuen nostaminen/laskeminen

1. Ennen jalkatuen nostamista/laskemista 
henkilökohtaisen avustajan on vapau-
tettava kuormitus tukea lyhyesti nosta-
malla.

2. Sen jälkeen avataan kiristysvipu (1) ja 
henkilökohtainen avustaja antaa jalka-
tuen hitaasti nousta/laskea halutulle 
tasolle.

3. Säädön jälkeen kiristysvipu (1) käänne-
tään taas turvallisesti kiinni.
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Sähköisesti säädettävät jalkatuet

Älä milloinkaan koske vapaalla kädelläsi 
säätömekanismiin asettaessasi korkeus-
säädettäviä jalkatukia. – Puristumisvaara!

Sähköisesti säädettävät jalkatuet [1] saavat 
automaattisesti sähkökytkennän, kun ne 
asetetaan paikoilleen.

Korkeuden säätö

Korkeuden säätöä varten jalkatuet noste-
taan tai lasketaan ohjausrasian kautta halu-
tulle tasolle (1).

 ☞ Ota tässä huomioon käyttöohje < Oh-
jausrasia >.
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Sähköisesti korkeussäädettävien jalka-
tukien irrottaminen

Kun sähköisesti korkeussäädettävät jalka-
tuet on irrotettu, täytyy sähkökosketin (3) 
tarvittaessa (esim. pitemmän varastoinnin 
aikana) suojata kosteudelta, vedeltä sekä 
pölyltä ja lialta!

 ☞ Sähköisen säädön toimintahäiriön 
vaara.

 ☞ Suojana voi esim. olla lisävarusteena 
saatava suojakupu.

Vedä tai paina jalkatukien poisottamista var-
ten ensin lukitusvipu (1) taakse.

Sen jälkeen jalkatuet käännetään sivuille ja 
otetaan pois vetämällä niitä ylöspäin [2].

 ☞ Katso tätä varten luku Jalkatukien sivulle 
kääntäminen sivulla 22.

Sähköisesti korkeussäädettävien jalka-
tukien paikoilleen asettaminen

 ☞ Kun jalkatuet on kiinnitetty paikoilleen, 
käännä ne sisäänpäin.

 ☞ Katso tätä varten luku Jalkatukien kään-
täminen sisään sivulla 23.

Aseta jalkatuet sivuille käännettyinä etum-
maiseen kehikkoputkeen samansuuntaisesti 
tämän kanssa ja paina alaspäin. – Kiinnitys-
tapin on liu’uttava kehikkoputkeen (4).

 ☞ Suorita sähköisesti korkeussäädettävien 
jalkatukien toimintatarkastus!
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KÄSINOJAT
Käsinojia [1] ei saa käyttää sähköpyörätuo-
lin nostamiseen tai kantamiseen. 

Älä aja ilman käsinojia!

Käsinojan irrottaminen
Avaa irrottamista varten ensin kiristysruuvi 
(2) ja poista sen jälkeen käsinojat ylöspäin 
vetämällä.

 ☞ Jos käsinoja on tarkoitus poistaa oh-
jauksen puolelta, täytyy sitä ennen oh-
jausrasia (4) irrottaa.

 ☞ Katso tätä varten lukua Ohjausrasian 
irrottaminen sivulla 17.

Käsinojan asettaminen 
paikoilleen
Käsinoja asetetaan paikoilleen työntämällä 
se ensin vasteeseen saakka pidikkeeseen 
(3) ja kiertämällä sen jälkeen kiristysruuvi (2) 
kiinni.

 ☞ Katso ohjausrasian [4] asettamisohjeet 
omasta luvustaan Ohjausrasian asetta-
minen paikoilleen sivulla 17.
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SELKÄNOJA

Selkänojan saa taitettua kokoon pyörätuolin 
varastoimista tai kuljettamista varten.

 ☞ Selkänoja on kuvattu ilman pehmuste-
osaa, jotta vaijeri (1) näkyy paremmin.

Selkänojan taittaminen kokoon

 ☞ Tätä varten on tarvittaessa poistettava 
istuinpehmuste (tarrakiinnitys).

Avaa selkänojan lukitus vetämällä tai paina-
malla vaijeria (1) keskeltä ja taita selkänoja 
istuimelle [2] kokoon.

Selkänojan kääntäminen pystyyn

Suorista selkänoja ja vedä työntöpultit si-
sään vetämällä tai painamalla vaijeria (1) 
keskeltä.

Päästä irti vaijerista selkänojan ollessa sopi-
vassa asennossa (3) ja anna lukittua. – Siirrä 
selkänojaa niin paljon, että työntöpultit kuu-
luvasti lukittuvat paikoilleen.

 – Aseta istuinpehmuste tarvittaessa ta-
kaisin paikoilleen.

 ☞ Selkänojan helpompaa lukittumista 
varten on suositeltavaa voidella työn-
töpultit.

 ☞ Tarkasta selkänojan lukitus.

 ☞ Kaltevilla pinnoilla ajettaessa on suosi-
teltavaa olla melkein pystysuorassa is-
tuma-asennossa.

Selkänojan turvalliset asennot

Mahdollisten istuma-asentojen suuri valikoi-
ma käsittää myös sellaisia säätöjä, joita saa 
käyttää vain lepoasentoina, koska ne ajo-
käytössä mahdollisesti voivat johtaa epäva-
kaisiin ajotiloihin.

 ☞ Rampille ajettaessa on istuttava lähes 
pystysuorassa asennossa!
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Selän mukautus

Selkäkangasta voidaan säätää tarrakiinnityk-
sen avulla kiristysnauhoilla (2).

Selkäpehmusteen irrottaminen

Poistaaksesi vedä ensin selkäpehmusteen 
(1) takaosa pois, sen jälkeen käännä se 
eteenpäin ja vedä pois säädettävästä selkä-
kankaasta (3).

Selkäpehmusteen asettaminen 
paikoilleen

Aseta selkäpehmuste (1) paikoilleen keskelle 
ylempien tarravöiden ympäri (2) ja kiinnitä 
tarrakiinnityksellä säädettävään selkäkan-
kaaseen (3).

 ☞ Pehmeää yläreunaa varten tulee jättää 
pieni rako ylemmän kiristyshihnan (2) ja 
ympärikäännetyn selkäpehmusteen (1) 
väliin.

 ☞ Kun käyttäjä taas nojautuu selkäpeh-
mustetta (1) vasten, on kiinnitettävä 
huomiota seuraaviin asioihin:

 ☞ Selän painon täytyy olla jakautunut ta-
saisesti koko selkäpehmusteen alueelle.

 ☞ Selkäpehmusteen yläreunassa käden 
tulee sopia pehmusteen ja selän väliin.

 ☞ Käyttäjän päätä täytyy kiristyshihnojen 
säädön avulla voida pitää tasapainossa.

Pidennetyt selkäosat kiinnitetään asetetun 
selkänojakorkeuden mukaan tarvittaessa 
lisäksi istuinpinnan alle tarrakiinnikkeellä (4).
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Sähköisesti säädettävä selkänoja

Kaikki istumakaltevuuden muutokset joh-
tavat turvallisen selkänojan kaltevuuden 
muutokseen! 

Sähköpyörätuolin on oltava tasaisella alus-
talla selkänojaa säädettäessä. Kaltevilla 
pinnoilla on olemassa pyörätuolin kaatu-
misvaara!

Selkänoja [1] on säädettävissä sähköisesti.

 ☞ Katso myös käyttöohjetta < Ohjaus-
rasia >.

Sähköisesti säädettävän selkänojan tait-
taminen kokoon

Kun sähköisesti säädettävä selkänoja taite-
taan kokoon, on turvakaari (2) ensin kään-
nettävä auki ja sen jälkeen poistettava työn-
töpultti (3).

 ☞ Pidä samalla selkänojaa ja moottoria toi-
sella kädellä työntötangosta paikoillaan.

Aseta sen jälkeen moottori alemmalle säily-
tystasolle ja käännä selkänoja eteenpäin.

 ☞ Korkeutta kokoontaitettuna voi pienen-
tää irrottamalla ensin selkänojan pehm-
usteosan [4].

 ☞ Aseta työntöpultti (3) takaisin paikoil-
leen, jotta se ei häviä.

Selkänojan kääntäminen pystyyn

Kun selkänoja [1] on käännetty pystyyn, 
poista työntöpultti (4), nosta moottoria ja 
ripusta se paikoilleen. Kiinnitä työntöpultti 
(4) sen jälkeen takaisin ja käännä turvakaari 
[5] kiinni.

 ☞ Kun selkänoja on käännetty pystyyn ja 
työntöpultti asetettu paikoilleen, lukitus 
on tarkastettava.

 ☞ Jotta työntöpultti toimii moitteetto-
masti, on se aina pidettävä puhtaana.
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Selkänojan pehmuste

Selkänojan pehmuste on kiinnitetty tarra-
nauhoilla selkänojakaukaloon ja pehmus-
teen voi vetää irti [1].

Kaltevuuskytkin (lisävaruste)

Sähköpyörätuolissasi voi olla lisävarusteena 
kaltevuuskytkin, joka rajoittaa selkänojan 
kulmaa suhteessa istumakaltevuuteen.

 ☞ Jos turvallinen kaltevuuskulma ylittyy 
myös ajon aikana, pyörätuoli jarruttaa 
automaattisesti pysähdykseen saakka 
ja jokaisen ohjaussauvan liikkeen yhtey-
dessä kuuluu < piip >-äänimerkki. Ajon 
jatkaminen on mahdollista vasta sen 
jälkeen, kun selkänojan tai istuimen kal-
tevuuskulmaa vähennetään.
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ISTUIN

Istuinpehmuste

Istuinpehmuste [1] on kiinnitetty tarranau-
hoilla istuinlevyyn ja pehmusteen voi irrot-
taa puhdistusta tai huoltoa varten.

Istuinpehmuste asetetaan takaisin puhdis-
tuksen tai huollon jälkeen ja kiinnitetään [1]. 
– Tarrakiinnitys.

Istuintyyny

Liukumisen estävällä materiaalilla varustettu 
istuintyyny asetetaan istuinlevylle.

Istumakaltevuus

Istumakaltevuutta [2] saa säätää vain 
silloin, kun sähköpyörätuoli seisoo vaa-
kasuoralla, tasaisella alustalla. Kaltevilla 
pinnoilla on olemassa pyörätuolin kaatu-
misvaara.

Istumakaltevuuden säätö ei ole yhteydes-
sä automaattiseen nopeuden vähentämi-
seen.

Pyörätuolin kaatumisvaara kasvaa selkän-
ojan kulmasäädön yhteydessä.

Ennen liikkeelle lähtöä on varmistettava, 
että istumakaltevuutta ei ole asetettu ne-
gatiiviseksi ja että istumakaltevuus myös 
ylämäkiä/alamäkiä ajaessa takaa turvalli-
sen istuma-asennon.

Istumakaltevuuden säätäminen 
sähköisesti

Istumakaltevuus [1] säädetään ohjausrasian 
tai erityisen säätörasian kautta.

 ☞ Ohje:
Ota tässä huomioon käyttöohje < Oh-
jausrasia >.
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Istumakorkeuden säätö

Varmista ennen istumakorkeuden sää-
tämistä, että säätöalueella ei ole esteitä. 
– Loukkaantumisvaara! 

Istumakorkeutta saa säätää vain tasaisella 
alustalla sähköpyörätuolin ollessa pysäh-
dyksissä.

Istumakorkeutta säädetään [1] ohjausrasias-
ta.

 ☞ Istumakorkeutta voidaan korottaa siitä 
portaattomasti.

 ☞ Ota tässä huomioon käyttöohje < Oh-
jausrasia >.

 ☞ Jos istuinta nostetaan ylöspäin, ajono-
peus on rajoitettu.

 ☞ Ajonopeuden rajoitus poistuu auto-
maattisesti, kun istuin lasketaan takaisin 
perusasentoon.
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PÄÄTUKI

Jos aiot ajaa päätuella varustetulla pyörä-
tuolilla, on suositeltavaa asentaa pyörä-
tuoliin kaksi peruutuspeiliä. 

Päätuki on kääntöturvallinen, korkeudeltaan 
ja syvyydeltään säädettävä sekä irrotettava.

Päätuen säätö

Korkeutta saa säätää enintään merkintään 
saakka! 

Kiristysvivun (1) avaamisen jälkeen päätuki 
voidaan säätää sopivalle korkeudelle tai ir-
rottaa.

Päätuen käyttäminen invakulje-
tuksissa ajoneuvossa

Tätä päätukea ei saa irrottaa invakuljetuk-
sessa ajoneuvossa! 
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KIINNITYSVYÖ
Varmista, ettei kiinnitysvyön hihnan alle 
jää puristuksiin esineitä! – Ne voivat ai-
heuttaa kivuliaita painaumia.

Jälkikäteen kiinnitysvyön saa asentaa ai-
noastaan ammattikorjaamo!

Kiinnitysvyö ei ole sähköpyörätuolin kiin-
nitysjärjestelmän osa, eikä sitä ole tarkoi-
tettu käyttäjää ja/tai pyörätuolia varten 
kuljetuksessa ajoneuvoissa.

Kiinnitysvyön tarkoituksena on pitää sähkö-
pyörätuolissa istuva henkilö paikoillaan.

 – Istuma-asento on tällöin vakaampi.

 – Vyö estää kaatumasta sähköpyörätuo-
lista eteenpäin.

 – Kiinnitysvyö on säädettävissä portaat-
tomasti käyttäjälle sopivaksi.

Kiinnitysvyö ruuvataan ulkopuolelta kulloi-
seenkin selkänojan kiinnittimeen kiinni (1).

Lukollinen kiinnitysvyö

Kiinnitysvyön kiinnittäminen

Vedä molemmat turvavyön nauhat eteen ja 
työnnä lukon osat sisäkkäin, kunnes ne luk-
kiutuvat. 

 ☞ Tarkista vyön pitävyys lopuksi vetämäl-
lä.

Kiinnitysvyön avaaminen

Avaa kiinnitysvyö painamalla lukko-osan 
punaista vapautuspainiketta.

Vyön pituuden säätö

 ☞ Kiinnitysvyötä ei saa kiristää liikaa.

Pidä mallista riippuen joko lukko-osaa tai 
solkea suorassa kulmassa vyön nauhaan 
nähden.

Pidennä tai lyhennä vyön hihnaa työntämäl-
lä tai vetämällä sitä vastaavaan suuntaan.

Lyhennä muovista kiinnikettä (6) siirtämällä 
vyön irtonaista päätä.



1

2

   37

USB-LIITÄNTÄ

Suurin virrankulutus liitäntää kohden ei 
saa olla enempää kuin 1 A!

 ☞ USB-liitäntä tarvitsee jatkuvan virran-
syötön. Tämän vuoksi akkuja joudutaan 
ehkä lataamaan useammin.

USB-liitäntään voidaan liittää laitteita, joissa 
on tyypin A USB-pistoke.

 ☞ Suurin virrankulutus liitäntää kohden ei 
saa olla enempää kuin 1 A.

Liittääksesi laitteen irrota ensin roiskesuojus 
[1], työnnä sitten USB-pistoke paikalleen.

 ☞ Kun USB-liitäntä ei ole käytössä, on se 
suojattava roiskesuojatulpalla [2].
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HENKILÖKOHTAISEN 
AVUSTAJAN OHJAUS 
ETUSIJAKYTKENNÄLLÄ
Henkilökohtaisen avustajan ohjaus mah-
dollistaa henkilökohtaisen avustajalle säh-
köpyörätuolin helpon ohjauksen erillisen 
lisäohjausrasian avulla.

Ohjauksen mukauttaminen

 ☞ Katkaise ohjausrasian virta ennen mu-
kauttamista! – Näin voidaan välttää 
sähköpyörätuolin tahaton liikkeelle läh-
teminen.

Korkeuden säätö

Pidä ohjausrasiasta kiinni ja avaa kiristysruu-
via (1).

Siirrä ohjausrasia haluttuun asentoon ja kiris-
tä kiristysruuvi.

Kulman säätö

Pidä ohjausrasiasta kiinni ja avaa kiristysruu-
via (2).

Käännä ohjausrasia haluttuun asentoon ja 
kiristä kiristysruuvi.
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PERUUTUSPEILI
Peruutuspeilin irrottaminen

Avaa peruutuspeilin irrottamista varten kiin-
nitysruuvi (2) ja vedä peruutuspeili eteen-
päin ulos käsinojan putkesta. 

 ☞ Aseta peruutuspeili varovaisesti pois ja 
suojaa peilin lasi kuormitukselta ja muil-
ta esineiltä.

 ☞ Peruutuspeili on aina pidettävä puhtaa-
na.

Peilin puhdistamiseen on käytettävä taval-
lisia kaupoista saatavia ikkunanpesuaineita. 
Noudata aina myös näiden aineiden valmis-
tajien antamia käyttöohjeita.

Peruutuspeilin asettaminen 
paikoilleen

Työnnä ajoa varten peruutuspeili edestä-
päin sisään käsinojan putkeen ja kiristä kiin-
nitysruuvi (2).

Peilin säätö

1. Säädä peruutuspeili kääntämällä pin-
nettä sivuttain.

2. Käännä kiinnitystangossa ja pallonive-
lessä olevaa peruutuspeiliä, kunnes ha-
luamasi kulma on saavutettu.
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VALOT
Ulkoalueilla ja yleisillä teillä ajoa varten säh-
köpyörätuolissa on LED-valolaitteet.

Valoja käytetään pyörätuolin kuljettajan oh-
jausrasian avulla.

 ☞ Ota tässä huomioon käyttöohje < Oh-
jausrasia >.

 ☞ Huonon näkyvyyden vallitessa ja erityi-
sesti pimeässä on valaistuslaitteisto aina 
kytkettävä päälle, jotta itse näet parem-
min ja tulet nähdyksi.

 ☞ Pidä huolta siitä, että ajovalot, vilkku- ja 
takavalot tai heijastimet eivät jää vaat-
teiden tai muiden sähköpyörätuoliin 
ripustettujen esineiden alle.

LASTAAMINEN JA 
KULJETUS
Selkänojaa, jalkatukia, käsinojia tai ver-
houksen osia ei saa käyttää sähköpyörä-
tuolin nostamiseen!

Sähköpyörätuolista on kytkettävä virta 
pois ennen sen nostamista!

Lastaaminen

Sähköpyörätuolin voi lastata ajoluiskaa tai 
nostotasoa apuna käyttäen.

Rampit ja nostolavat

Noudata kuljetusajoneuvon käyttöohjeen 
ohjeita.

Huomioi rampin tai nostolavan valmista-
jan antamat ohjeet.

Ajoluiskaan merkityn maksimialustakor-
keuden tulee olla suurempi kuin korkeus 
"h" maasta esim. henkilöauton kuormaus-
tilaan.
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Henkilökuljetus ajoneuvossa

Jos oma sähköpyörätuolisi on hyväksytty 
käytettäväksi istuimena ajoneuvossa, tutus-
tu luvun Sähköpyörätuolissa olevien tarrakil-
pien merkitykset sivulla 57 ohjeisiin.

 ☞ Noudata ohjeita < Meyra-pyörätuolien 
turvallisuus myös ajoneuvossa kuljetuk-
sen aikana >! – Tämä asiakirja ja lisätie-
toja on luettavissa verkkosivustomme 
< www.meyra.com > kohdassa < In-
fozentrum > (Tietokeskus).

Kiinnittäminen kuljetusta varten

Sähköpyörätuolin saa kiinnittää vain kiinni-
tyspisteistä.

 ☞ Neljä kiinnityspistettä on merkitty sym-
bolilla [1]+[2].

 ☞ Pyörätuolin kiinnitykseen liittyvät oh-
jeet löytyvät dokumentista < Turvalli-
suus- ja yleiset käsittelyohjeet sähköajo-
neuvot > luvusta < Kuljetus ajoneuvoissa 
tai muissa kuljetusvälineissä >. – Tämä 
asiakirja ja lisätietoja on luettavissa verk-
kosivustomme < www.meyra.com > 
kohdassa < Infozentrum > (Tietokeskus).

HUOLTO
Ajoneuvon puutteellinen tai laiminlyöty 
hoito ja huolto johtavat valmistajan tuote-
vastuun rajoittamiseen.

Huoltotyöt

Seuraavassa huoltokaaviossa on ohjeet 
huoltotöiden suorittamiseen.

 ☞ Huoltokaavion mukaan ei voi päätellä 
todellisien liikkumisvälineen tarvittavi-
en korjausten laajuutta.
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Huoltokaavio

MILLOIN MITÄ HUOMAUTUS

Ennen ajoon lähtöä Yleistä

Tarkasta jarrujen toimi-
vuus.

Tarkastus suoritetaan itse tai 
avustajan avulla.

Magneettijarrun tar-
kastus

Aseta ajo-/työntökäytön 
kytkinvipu kummallakin 
puolella ajokäytölle.

Tarkastus suoritetaan itse tai 
avustajan avulla.

Jos sähköpyörätuolia voi työn-
tää, jarrut on välittömästi an-
nettava ammattikorjaamon 
kunnostettaviksi.
– Onnettomuusvaara!

Erityisesti ennen pi-
meässä ajoa

Valot

Tarkasta, että valolaitteisto 
ja heijastimet ovat moit-
teettomassa kunnossa.

Tarkastus suoritetaan itse tai 
avustajan avulla.

2 viikon välein
(ajomatkan pituuden 
mukaan)

Tarkasta renkaiden il-
manpaine

Rengaspaine:
2,5 bar = 36 psi

Tarkastus suoritetaan itse tai 
avustajan avulla.
Toimenpiteeseen käytetään il-
manpaineen tarkastuslaitetta.

Säätöruuvit

Tarkasta ruuvien ja mutteri-
en kiinnitys.

Tarkastus suoritetaan itse tai 
avustajan avulla.

Kiristä löystyneet säätöruuvit.

Käänny tarvittaessa ammatti-
korjaamon puoleen.

6–8 kuukauden vä-
lein
(ajomatkan pituuden 
mukaan)

Pyörien kiinnitys

Tarkasta pyörien mutterien 
ja ruuvien kiinnitys

Suoritetaan itse tai avustajan 
avulla.

Irrotetut pyörämutterit tai 
-ruuvit kiristetään, 10 käyttö-
tunnin tai 50 km jälkeen kiris-
tetään uudelleen.

Käänny tarvittaessa ammatti-
korjaamon puoleen.
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MILLOIN MITÄ HUOMAUTUS

2 kuukauden välein
(ajomatkan pituuden 
mukaan)

Tarkasta rengasprofiili

Rengasprofiilin vähimmäis-
syvyys = 1 mm

Suorita silmämääräinen tarkas-
tus itse tai avustajan avulla.

Jos rengasprofiili on kulunut 
tai rengas vaurioitunut, on 
otettava yhteyttä ammatti-
korjaamoon kuntoonpanoa 
varten.

6 kuukauden välein
(käyttötiheyden mu-
kaan)

Tarkasta

– puhtaus

– yleiskunto

Katso lukua Kunnossapito sivul-
la 47.

Suoritetaan itse tai avustajan 
avulla.

Valmistajan suositus:

12 kuukauden vä-
lein
(käyttötiheyden mu-
kaan)

Tarkastustyöt

 – ajoneuvo

 – latauslaite

Annettava alan erikoisliikkeen 
suoritettavaksi.
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Sulakkeet

Korvaa sulakkeet aina samantyyppisellä 
sulakkeella!

Sulakkeiden vaihto

Ennen sulakkeiden vaihtoa sähköpyörätuoli 
on asetettava tasaiselle alustalle ja sen vieri-
minen on estettävä.

 ☞ Katso tätä varten lukua Sähköpyörätuo-
lin varmistus sivulla 11.

Uusia sulakkeita saa esim. huoltoasemilta.

 ☞ Jos sulake palaa uudelleen, anna alan 
erikoisliikkeen korjata vian syy.

Sulake

Pää-/akkusulake [1]

Litteä sulake akun virtaa varten on akkukote-
lon sulakkeenpitimessä (2).

 ☞ Katso tätä varten luku Tekniset tiedot si-
vulla 51.
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Valot

Valot (1)+(2) on varustettu pitkäikäisellä 
LED-tekniikalla.

 ☞ Ammattikorjaamon on heti annettava 
vaihtaa viallinen LED-lamppu.

Ajovalot

Valon umpio (1) on säädettävä siten, että va-
lokiila näkyy ajoradalla. – Valokiilan alareuna 
säädetään noin 3 metriä sähköpyörätuolin 
eteen.

 ☞ Istumakaltevuuden säädön jälkeen on 
valon umpio tarvittaessa säädettävä 
uudelleen.

 ☞ Käänny tarvittaessa erikoiskorjaamon 
puoleen säätöjä varten.
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Häiriön poisto

Häiriö Syy Poisto

Ohjausrasiassa oleva akun 
merkkivalo ei pala virran 
kytkemisen jälkeen.

Akkusulake on viallinen tai 
sitä ei ole asetettu paikoil-
leen oikein.

Vaihda viallinen sulake tai 
puhdista koskettimet ja 
aseta oikein paikoilleen.

Virtalähteen pistoliitännäl-
lä ei ole kosketusta.

Tarkasta pistoliitännät.

Akkunäyttö vilkkuu virran 
kytkemisen jälkeen.

Toinen käyttömoottoreista 
tai molemmat on kytketty 
työntökäytölle.

Käännä ajo-/työntökäytön 
kytkinvipu kummallakin 
puolella ajokäytölle.

Toisen moottorin pistolii-
tännällä ei kosketusta.

Tarkasta pistoliitännät.

Häiriö elektroniikassa. Vie ammattikorjaamoon 
korjattavaksi. (Työntökäyt-
tö)
Työnnä kytkinvipu ajokäyt-
töasentoon.

Häiriöt, joita ei ole mainit-
tu.

Katso luku < Vianmääri-
tys > ohjausrasian käyttö-
ohjeessa.

Valot eivät pala. LED-lamppu viallinen. Anna ammattikorjaamon 
korjata tai vaihtaa.

Valo- tai ajoelektroniikka 
viallinen.

Anna ammattikorjaamon 
korjata tai vaihtaa.
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KUNNOSSAPITO

Renkaat

Seuraavat kohdat on tarkistettava:

 – rengaspaine (vain jos ilman poistami-
nen on mahdollista)

 ☞ Katso lisätietoja luvusta Tekniset tie-
dot sivulla 51 tai renkaan sivuun 
painetuista merkinnöistä.

 – eheys.

Puhdistus ja hoito

Älä koskaan puhdista sähköpyörätuolia 
painepesurilla! – Oikosulun vaara!

Valolaitteistot on pidettävä aina puhtaina ja 
ennen jokaista ajoon lähtöä niiden toiminta 
on tarkistettava.

Käytä hoitoon silikonitonta vesipohjaista 
puhdistus- ja hoitoainetta.

 ☞ Noudata aina myös näiden aineiden 
valmistajien antamia käyttöohjeita.

Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita, 
esim. liuotinaineita, kovia harjoja tms.

Pehmusteet ja päälliset

Pehmusteissa ja päällisissä on tavallisesti 
hoito-ohjeet (tiedote). 

 ☞ Katso tätä varten lukua Puhdistusoh-
jeessa olevien symbolien merkitys sivul-
la 59.

Muissa tapauksissa tulee noudattaa seuraa-
via ohjeita:

 ☞ Puhdista pehmusteet lämpimällä ve-
dellä ja tavallisella käsipesuaineella.

 ☞ Poista tahrat sienen tai pehmeän harjan 
avulla.

 – Pyyhi vaikeat tahrat tavallisella kau-
poista saatavalla hienopesuaineella.

 ☞ Ei vesipesua! Älä pese pesukoneessa!

Pyyhi tämän jälkeen puhtaalla vedellä ja 
anna kuivua.

Muoviosat

Ei-ioniset tensidit sekä liuotinaineet ja 
erityisesti alkoholit kuluttavat muoviver-
houksen osia.

Pyörätuolin muoviset verhoiluosat ja vastaa-
vat on valmistettu korkeatasoisista muovi-
laaduista.

Puhdista muoviosat pelkällä lämpimällä 
vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella tai 
suovalla.

Käytettäessä normaaleja muovinpuhdistus-
aineita on aina noudatettava valmistajan 
käyttöohjeita.

Pinnoite

Korkealaatuisen pintakäsittelyn ansiosta 
pyörätuoli on optimaalisesti suojattu kor-
roosiota vastaan.

Jos pinnoitteeseen tulee naarmuja tai muita 
pieniä vaurioita, ne on helppo korjata jäl-
leenmyyjän välityksellä liikkeestämme saa-
tavan lakkakynän avulla.

Liikkuvat osat pysyvät kauan toimintakun-
nossa, kun niitä voidellaan aika ajoin.
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Desinfiointi

Jos tuotetta käyttää useampi henkilö (esim. 
hoitokodissa), niin tavallisten kaupoista saa-
tavien desinfioimisaineiden käyttö on pa-
kollista.

Pehmusteet ja kahvat on puhdistettava en-
nen desinfiointia.

Suihkuttaen tai pyyhkimällä suoritettava de-
sinfiointi on sallittu käytettäessä testattuja ja 
hyväksyttyjä desinfiointiaineita.

 ☞ Noudata aina myös näiden aineiden 
valmistajien antamia käyttöohjeita.

Luettelo Robert Koch Institut -laitoksen tar-
kastamista ja hyväksymistä desinfiointiai-
neista ja -menetelmistä on osoitteessa

< http://www.rki.de >.

Desinfiointiaineiden käyttö saattaa aiheut-
taa sen, että pinnat mahdollisesti muuttu-
vat tietyissä tapauksissa siten, että se haittaa 
pitkäaikaisesti rakenneosien toimivuutta.

Uudelleenkäyttö

Ennen jokaista uudelleenkäyttöä on sähkö-
pyörätuoli täydellisesti tarkastettava.

 ☞ Uudelleenkäyttöä varten vaadittavat 
hygieeniset toimenpiteet on suoritet-
tava validoidun hygieniasuunnitelman 
mukaisesti.

Jos jälleenmyyjä/alan erikoisliike muuntaa/
muokkaa merkittävästi ajoneuvoa käyttä-
mättä tähän alkuperäisvaraosia, se saattaa 
tietyissä tilanteissa merkitä sitä, että ajoneu-
volle on haettava uusi myyntilupa. Tämän 
seurauksena erikoisliikkeen on saatava ajo-
neuvolle uusi vaatimustenmukaisuusarvio 
ja -tarkastus.

Kuntoonpano

Käänny paikallisen jälleenmyyjän tai jonkin 
toisen ammattikorjaamon puoleen kun-
toonpanoon liittyvissä asioissa. He ovat saa-
neet siihen tarvittavan koulutuksen ja heillä 
on asiantunteva henkilöstö.

Huolto

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua 
pyörätuoliin liittyvissä asioissa, käänny pai-
kallisen jälleenmyyjän puoleen, joka huo-
lehtii neuvontaan, huoltoon tai korjaukseen 
liittyvistä asioista.
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Varaosat

Turvallisuuden kannalta olennaisten osien 
ja rakenneryhmien asentaminen on an-
nettava ammattikorjaamon suoritettavak-
si. – Onnettomuusvaara!

Hanki pyörätuoliasi varten tarvitsemasi vara-
osat ainoastaan jälleenmyyjän kautta. Pyö-
rätuolin korjauksissa saa käyttää ainoastaan 
alkuperäisiä varaosia!

 ☞ Muiden yritysten osat voivat aiheuttaa 
häiriöitä.

Jälleenmyyjällä on asianmukaisin tuotenu-
meroin ja piirustuksin varustettu luettelo 
varaosista.

Varaosatilauksen yhteydessä on oikeita osia 
varten aina ilmoitettava ajoneuvon sarjanu-
mero (SN)! Se on merkitty tyyppikilpeen.

Kaikki jälleenmyyjän suorittamat ajoneu-
voon kohdistuneet muutokset/muokkauk-
set edellyttävät sitä, että ajoneuvon käyttö-
ohjeeseen on merkittävä lisätietoja, kuten 
esim. asennus- /käyttöohjeita, sekä muutos-
töiden päivämäärä ja tästä on ilmoitettava 
varaosatilausten yhteydessä.

Näin myöhemmissä varaosatilauksissa ei 
esiinny vääriä tilaustietoja.

Hävittäminen

Pyörätuolin hävityksessä tulee noudattaa 
kulloisiakin kansallisia lakimääräyksiä.

Kysy paikallisten jätehuoltoyritysten tiedot 
oman asuinkaupunkisi/-kuntasi vastaavasta 
virastosta.

Laitteen pakkaus soveltuu raaka-ainekierrä-
tykseen.

Metalliosat soveltuvat romumetallin kierrä-
tykseen.

Myös muoviosat ovat kierrätykseen sovel-
tuvia.

Sähköiset rakenneosat ja piirilevyt voidaan 
hävittää sähköromuna.
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Ohjeita jälleenmyyjälle, alan 
erikoisliikkeelle

Verkkosivuiltamme < www.meyra.com > 
kohdasta < Download > on saatavilla tämän 
sähköpyörätuolin huolto- ja kunnossapi-
to-opas, josta voi tarkastaa esim. seuraavat 
tiedot:

1. Työkaluilla suoritettavat säädöt.

2. Tärkeiden korjausten suorittamisohjeet.

3. Mallikohtaisiin muutoksiin liittyvät oh-
jeet.

4. Vuositarkastuksen tarkastuslista.

Tarkastusluettelosta löytyy luettelo vuosi-
tarkastuksen yhteydessä suoritettavista toi-
mintatarkastuksista.

Niissä on esitetty viitteellisesti kunkin tarkas-
tuskerran laajuus.

 ☞ Ne eivät anna tietoa tosiasiallisesta, ajo-
neuvossa todetusta huollon tarpeesta.

Käyttöohjeen tarkastustodistus on täytet-
tävä jokaisen suoritetun vuositarkastuksen 
jälkeen.

Huolto- ja kunnossapito-oppaasta voi lisäksi 
tarvittaessa kopioida tarkastustodistusten 
malliasiakirjan. Se on sitten liitettävä käyttö-
ohjeeseen.

Ajokäyttäytymisen ohjelmointi

Sähköpyörätuolin ajokäyttäytymistä voi oh-
jata ohjelmointilaitteella.

 ☞ Tällöin on noudatettava vastaavaa 
< huolto- ja kunnossapito-opasta >.

Sähköpyörätuolin ajokäyttäytyminen on 
säädettävä säännöllisesti kunkin käyttäjän 
yksilöllisten vaatimusten ja taitojen parane-
misen mukaan.

 ☞ Ohjelmointi on tehtävä käyttäjän yksi-
lölliset ominaisuudet huomioon ottaen. 
Tässä yhteydessä tulee ottaa huomioon 
myös käyttäjän reaktiokyky, ruumiinra-
kenne sekä fyysiset ja psyykkiset kyvyt. 
Käänny tarvittaessa lääkärin tai terapeu-
tin puoleen tietojen saamiseksi.

 ☞ Kaikki tehtaalla säädettyjen ohjelmoin-
tien muutokset voivat lisätä onnetto-
muusriskiä.

 ☞ Kaatumisvaara kaarteissa.



   51

TEKNISET TIEDOT

Toiminta-alue

Toiminta-alue määräytyy suurelta osin seu-
raavien tekijöiden perusteella:

 – akkujen tila

 – käyttäjän paino

 – ajonopeus

 – ajotapa

 – ajoradan laatu

 – ajo-olosuhteet

 – ympäristön lämpötila.

Ilmoittamamme nimellistiedot ovat voimas-
sa seuraavissa olosuhteissa:

 – ympäristölämpötila 27 °C

 – käyttöakkujen 100 %:n nimelliskapasi-
teetti DIN-normin mukaan

 – uudenveroiset käyttöakut useammalla 
kuin 5 latausjaksolla

 – nimelliskuormitus 100 kg

 – ilman toistuvaa kiihdyttämistä

 – tasainen, luja alusta

Pyörätuolimittojen lyhenteet:

IK = istumakorkeus
IL = istumaleveys
IS = istumasyvyys
SK = selän korkeus

Sovelletut standardit

Sähköpyörätuoli vastaa seuraavan standar-
din vaatimuksia:

 – ISO 7176-8

Käyttäjän enimmäispainon laskeminen:

Suurin sallittu kokonaispaino koostuu 
pyörätuolin tyhjäpainosta ja suurimmasta 
sallitusta käyttäjän (henkilön) painosta.

Ylimääräinen paino, esim. jälkikäteen asen-
netuista osista tai matkatavaroista johtuva, 
pienentää suurinta sallittua käyttäjäpainoa.

Esimerkki:

Käyttäjä haluaa ottaa mukaansa 5 kg matka-
tavaraa. Tästä johtuen käyttäjän suurin sallit-
tu paino vähenee 5 kg.

Seuraavat tilanteet rajoittavat toimin-
ta-aluetta merkittävästi:

 – usein toistuvat ylämäet

 – huono käyttöakkujen lataustila

 – alhainen ympäristölämpötila (esim. tal-
vella)

 – usein toistuva liikkeelle lähteminen ja 
jarruttaminen (esim. kaupunkiliiken-
teessä)

 – vanhentuneet, sulfatoituneet käyt-
töakut

 – pakosti suoritettavat, usein toistuvat 
ohjausliikkeet

 – alentunut ajonopeus (erityisesti käve-
lynopeudella ajaminen),

 – yöllä liikkuminen.

Käytännössä ns. normaaliolosuhteissa saa-
vutettavissa oleva toiminta-alue pienenee 
n. 80–40 % nimellisarvosta.

Nousukyky

Sallitut arvot ylittäviä ylämäkiä ja alamäkiä 
(esim. ramppien yhteydessä) saa ajaa turval-
lisuussyistä vain ilman kuljettajaa!
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ISO 7176-15 -standardin mukaiset tiedot mallille 1.618

väh. enint.

Kokonaispituus (mitattu istumakaltevuuden ollessa 
4°) 
keskijalkatuen kanssa 
kaksiosaisen jalkatuen kanssa

 
1060 mm 
1180 mm

 
1150 mm 
1250 mm

Kokonaisleveys 12 tuuman pyörillä / 14 tuuman 
pyörillä
IL = 380 mm 
IL = 430 mm 
IL = 480 mm 
IL = 530 mm

600 / 640 mm 
600 / 640 mm 
630 / 640 mm 
680 mm / 680

650 mm 
700 mm 
750 mm 
800 mm

Kokonaispaino, suurin sallittu
teholla 180 W 
teholla 350 W

– kg
270 kg 
330 kg

Käyttäjän paino (sis. kuorman)
teholla 180 W 
teholla 350 W

– kg
120 kg 
160 kg

Käyttäjän paino 
(sis. kuorman, 350 W), kun tuolia käytetään istuimena ajoneuvossa (Dahl-Docking-jär-
jestelmä, törmäystestattu ISO 7176-19:n mukaisesti)

136 kg

Raskaimman osan paino 0,9 kg 4,5 kg

Todellinen istuinsyvyys 400 mm 530 mm

Todellinen istuinleveys 380 mm 650 mm

Pituus kokoontaitettuna
Keskijalkatuki: jalkalevy ylös nostettuna,  
kaksiosainen jalkatuki: astinlauta sisään käännettynä

870 mm 990 mm

Pituus kokoontaitettuna – mm – mm

Korkeus kokoontaitettuna
Standard-selkänoja / selän mukautus 
ErgoSeat-istuin ja -selkä

 ☞ Recaro-istuimissa selkänojaa ei voi taittaa istuin-
pinnan päälle.

700 mm 
860 mm

880 mm 
950 mm

Istuimen korkeus etureunasta (ilman istuintyynyjä)
istumakaltevuus 0° 
istumakaltevuus 4°
(istuintyynyn paksuus (etureuna): 
Standard: 60 mm, ErgoSeat: 70 mm, Recaro: 150 mm)

430 mm 
455 mm

510 mm 
535 mm

Istuinkulma mekaaninen 0° 10°
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väh. enint.

Istuinkulma sähköinen, koodi 118 / 4118
Koodi 4937 
Nostimen koodi 4937

0°
-25° 

0 mm

3° / 50°
45° 

200 mm
Istuinnostin, koodi 27:
Istuimen nosto (nostokorkeus)
Istuinkulma
Istuinpinnan korkeus
(Ergoseat-istuin korkeimmassa asennossa)

0 mm
0°

300 mm
30°

870 mm

Selkänojan kulma mekaaninen
(mitattu selkänojan ollessa pystysuorassa istuinlevyyn nähden)

 –10° 30°

Selkänojan kulma sähköinen
(mitattu selkänojan ollessa pystysuorassa istuinlevyyn nähden)

 –10° 50°

Selän korkeus
Standard-selkänoja / selän mukautus 
ErgoSeat-selkä 
Recaro-selkä

450 mm 
530 mm 
640 mm

500 mm 
570 mm 

Jalkatuesta istuimeen 
(Pohkeen pituus, ilman istuintyynyä)

yksittäiset jalkatuet: 
koodi 93, 92, 86 ja koodi 805, 54
mekaaninen keskijalkatuki: 
koodi 5100 
koodi 5101
sähköinen keskijalkatuki: 
koodi 4935 
koodi 5104 
koodi 4949

 
280 mm

 
280 mm 
330 mm

 
200 mm 
200 mm 
350 mm

 
430 mm

 
400 mm 
450 mm

 
400 mm 
450 mm 
450 mm

Staattinen vakaus, alamäki –° 8,5°

Staattinen vakaus, ylämäki –° 8,5°

Staattinen vakaus, sivusuunta –° 8,5°

Dynaaminen vakaus, ylämäki –° 8.5°

Jalkatuen kulma istuinpintaan:
keskijalkatuki, mekaanisesti säädettävä 
keskijalkatuki, sähköisesti säädettävä
kaksiosainen jalkatuki, mekaanisesti säädettävä 
kaksiosainen jalkatuki, sähköisesti säädettävä

85° 
90°

110° 
110°

95° 
180°

 
180°

Käsinojien korkeus alkaen istuinpinnasta 
(ilman istuintyynyä / istuintyynyn kanssa)
Käsinoja, koodi 106 tai koodi 21 
Käsinoja, käännettävissä ylös, koodi 24

 

240 / 180 mm 
235 / 175 mm

 

350 / 290 mm 
300 / 240 mm

Selkänoja sivutuen etureunaan 330 mm 450 mm



54   

väh. enint.

Esteiden ylittäminen 60 mm

Vähimmäiskääntymissäde
(mitattu istumakaltevuuden ollessa 4°)

keskijalkatuen kanssa
(varustelun mukaan)

kaksiosaisen jalkatuen kanssa
(varustelun mukaan)

700 mm

800 mm

800 mm

900 mm

Testinuken paino (ISO 7176-8) 76 kg

Suurin nopeus eteenpäin 
(varustelun mukaan)

6 km/h 10 km/h

Vähimmäisjarrutusmatka enimmäisnopeudesta 1000 mm 2100 mm

Toiminta-alue (6 km/h)
(väh. 50 Ah:n, enint. 73 Ah:n akku)

30 km/h 40 km/h

Toiminta-alue (10 km/h)
(väh. 50 Ah:n, enint. 73 Ah:n akku)

25 km/h 35 km/h

Akselin vaakasuora asento – mm – mm
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Tekniset lisätiedot mallille 1.618

väh. enint.

Melutaso 70 dB(A)

Kotelointiluokka IP X4

Kääntötila, väh.
keskijalkatuki 
kaksiosainen jalkatuki

1050 mm 
1130 mm

1150 mm 
1230 mm

Käytönohjauksen teho
180 W 
350 W

24 V / 70 A 
24 V / 90 A

Käyttöteho 
6 km/h 
10 km/h

 180 W 
350 W

Pääsulake 80 A

Valot (lisävaruste) LED-tekniikka 24 V

Kuorma – kg 10 kg

Akselikuorma edessä (suurin sallittu)
teholla 180 W 
teholla 350 W

130 kg 
160 kg

Akselikuorma takana (suurin sallittu)
teholla 180 W 
teholla 350 W

200 kg 
240 kg

Maavara 12 1/2 tuuman käyttöpyörillä 70 mm

Maavara 12 1/2 tuuman käyttöpyörillä 80 mm

Paino tyhjänä (akkujen kanssa) 120 kg 165 kg

Paino tyhjänä (ilman akkuja) 90 kg 120 kg

Kokonaiskorkeus 960 mm 1150 mm

Kuljetusmitat

Pituus (sis. kaatumisesteet, ei sis. jalkatukia) 870 mm 9300 mm

Leveys (ilman käsinojia)
koodissa 38, IL 380 mm 
koodissa 43, IL 430 mm 
koodissa 48, IL 480 mm 
koodissa 53, IL 530 mm

600 mm 
600 mm 
630 mm 
680 mm

640 mm 
640 mm 
640 mm 
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väh. enint.

Korkeus, Standard-selkä tai selän mukautus
Korkeus, ErgoSeat-pehmuste
(ilman käsinojaa, selkänoja istuimen päälle taitettuna, istuintyyny poistettu istuinle-
vyltä ja asetettu selkänojalle)

630 mm
700 mm

710 mm
800 mm

Käyttöympäristöä koskevat tiedot

Ympäristölämpötila –25 °C...+50 °C

Varastointilämpötila käyttöakkujen kanssa –25 °C...+50 °C

Varastointilämpötila ilman käyttöakkuja –40 °C...+65 °C

Ohjauspyörä

ø 200 x 50 mm (8“)
ilmarenkaat, max. 2,5 bar (36 psi)

puhkeamaton

Käyttöpyörä

ø 325 x 58 mm (12,5 x 2,5“) 
ilmarenkaat, max. 3,5 bar (50 psi)

puhkeamaton

ø 364 x 75 mm (14 x 3,5“) 
ilmarenkaat, max. 3,5 bar (50 psi)

puhkeamaton

Käyttöakut

2 x 12 V 43 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h) suljettu, ei tarvitse huoltoa

2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h) suljettu, ei tarvitse huoltoa

Suurin sallittu akkukoko (P x L x K) 260 x 174 x 205 mm

Latausvirta 12 A
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Sähköpyörätuolissa olevien tarrakilpien merkitykset

Huomio!
Lue aina käyttöohjeet ja liitteenä olevat asiakirjat.

Sähköpyörätuolia ei saa nostaa käsinojista tai jalkatuista.
Irrotettavat osat eivät sovellu kantamiseen.

Ajokäyttö

Työntökäyttö

Työnnä ainoastaan tasaisella alustalla.

Latausliitäntää koskeva ohje

Kuljetusvarmistimien kiinnitysmahdollisuus.

Tuotetta ei ole hyväksytty istuimeksi ajoneuvoon.

Huomautus puristumisvaarasta. – Älä tartu käsin

Käyttö liikkuvissa kuljetusvälineissä. – Kytke pois tai vaihda 
ajo-ohjelmaan 3.
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Tyyppikilvessä olevien symbolien merkitys

Valmistaja

Tilausnumero

Sarjanumero

Valmistuspäivämäärä

Suurin sallittu käyttäjän paino

Suurin sallittu kokonaispaino

Suurin sallittu akselipaino

Suurin sallittu ylämäki

Suurin sallittu alamäki

Suurin sallittu nopeus 

Tuote on hyväksytty käytettäväksi istuimena ajoneuvossa

Käyttäjän sallittu enimmäispaino, kun tuotetta käytetään istuimena hen-
kilöajoneuvossa

Tuotetta ei ole hyväksytty istuimeksi ajoneuvoon.
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Puhdistusohjeessa olevien symbolien merkitys
(symbolit ovat eurooppalaisten standardien mukaisia)

Hienopesu kuvan ilmoittamassa lämpötilassa (°C)

Ei saa kuivata kuivausrummussa

Ei saa silittää

Ei saa valkaista kloorilla

Ei saa pestä kemiallisesti



Sarjanumero (SN):

Toimitustodistuksen nro:

Malli:
Jälleenmyyjän leima:

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä:

Paikka, aika:

Allekirjoitus:

Jälleenmyyjän leima:

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä:

Paikka, aika:

Allekirjoitus:

Jälleenmyyjän leima:

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä:

Paikka, aika:

Allekirjoitus:

Jälleenmyyjän leima:

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä:

Paikka, aika:

Allekirjoitus:

Jälleenmyyjän leima:

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä:

Paikka, aika:

Allekirjoitus:
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Suositeltava turvatarkastus 1. vuonna
(vähintään 12 kuukauden välein)TARKASTUSTODISTUS

Ajoneuvon tiedot:

Suositeltava turvatarkastus 3. vuonna
(vähintään 12 kuukauden välein)

Suositeltava turvatarkastus 2. vuonna
(vähintään 12 kuukauden välein)

Suositeltava turvatarkastus 4. vuonna
(vähintään 12 kuukauden välein)

Suositeltava turvatarkastus 5. vuonna
(vähintään 12 kuukauden välein)
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TAKUUSUORITUKSET/
TAKUU

Tälle tuotteelle myönnämme yleisten myyn-
tiehtojemme puitteissa lakisääteisen takuun 
sekä mahdollisesti luvatun tai sovitun ta-
kuun. Vastuu- ja takuuvaatimukset tulee 
esittää yhdessä jäljempänä olevan VASTUU- 
JA TAKUULOMAKKEEN kanssa jälleenmyy-
jälle. Takuulomakkeeseen on kirjoitettava 
mallin nimi, toimitustodistuksen numero ja 
päivämäärä sekä tuotteen sarjanumero (SN).

Sarjanumero (SN) on nähtävissä tyyppikil-
vessä.

Vastuu- ja takuuvaatimusten hyväksymisen 
edellytyksenä on aina tuotteen määräys-
tenmukainen käyttö, alan erikoisliikkeistä 
hankittujen alkuperäisvaraosien käyttö sekä 
säännölliset huolto- ja tarkastustyöt.

Takuu ei kata pintavaurioita, pyörien renkai-
den vaurioita, irronneista ruuveista tai mut-
tereista aiheutuneita vaurioita eikä usein 
toistuvista asennustöistä seuraavaa kiinni-
tysreikien kulumista.

Lisäksi takuun ulkopuolelle jäävät mootto-
rin ja elektroniikan vauriot, jotka aiheutu-
vat epäasianmukaisesta puhdistamisesta 
höyrysuihkupesureilla tai komponenttien 
tahallisesta kastelemisesta tai tahattomasta 
kastumisesta.

Sellaisia vastuu- ja takuuvaatimuksia ei voi-
da hyväksyä, jotka liittyvät säteilylähteiden, 
kuten voimakkaan lähetystehon omaavien 
matkapuhelimien, hifilaitteistojen ja muiden 

voimakkaasti säteilevien ja normimääritys-
ten ulkopuolelle jäävien laitteiden aiheutta-
miin häiriöihin.

!
 Huomio:

Käyttöohjeen noudattamatta jättämi-
nen, väärin suoritetut huoltotyöt sekä 
erityisesti ilman valmistajan suostumus-
ta tehdyt tekniset muutokset ja täyden-
nykset (lisäosat) johtavat valmistajan 
yleisen vastuun ja tuotteelle myönne-
tyn takuun raukeamiseen.

 ☞ Ohje:
Tämä käyttöohje on tuotteen osa, ja se 
on aina liitettävä mukaan käyttäjän tai 
omistajan vaihtuessa.

Oikeus tekniikan edistymisestä johtuviin 
teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä tuotteita koskevan EY-direktiivin 93/42/ETY vaa-
timukset.



SN (katso tyyppikilpeä):

Takuusuoritukset/takuu

Toimituspäivä:

Toimitustodistuksen nro:Mallinimike:

Jälleenmyyjän leima:

Sarjanumero (SN):

Toimitustodistuksen nro:

Malli:

Jälleenmyyjän leima:

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä:

Paikka, aika:

Allekirjoitus:
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Vastuu- ja takuulomake

Täytetään huolellisesti! Voidaan tarvittaessa kopioida ja kopio lähettää jälleenmyyjälle.

Tarkastustodistus luovutusta varten

Ajoneuvon tiedot:
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MUISTIINPANOT



Valmistaja: MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
SAKSA

Puh: +49 5733 922 - 311
Faksi: +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de

Mediq Suomi Oy

Koskelonkuja 4
02920 Espoo

PL 69
02921 Espoo

Puh. 020 112 1510
Faksi 020 112 1513

www.mediq.fi/apuvaline
etunimi.sukunimi@mediq.com

Jälleenmyyjä

 205 346 610 (Painos: 2019-01) Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Alkuperäiskäyttöohje. 
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