Käyttöohje

S-Eco 2

Olet valinnut korkealaatuisen pyörätuolin.
Yleiset turvallisuustoimenpiteet:
Ennen kuin alat käyttää pyörätuolia varmista, että kaikki osat ovat hyvin asennettu. Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden
välttämiseksi käyttää pyörätuolia tasaisella alustalla.
Pyörätuolilla ei saa kuljettaa enemmän kuin yksi henkilö. Kiinnitä huomiota pyörätuolin käyttötarkoitukseen.
Älä käytä pyörätuolia alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, tai muitten lääkkeiden jotka voivat haitata koordinaatio
ym.
Huomio että vaihtamalla asentoa tai keho liikkumalla pyörätuolin tasapaino muuttuu ja kaatumisriski on olemassa.
Ulkokäyttöön suosittelemme käsineiden käyttö. Käsineet lisäävät pitoa ja samalla suojaa käsiä lialta ja vammoilta
Ole varovainen, kun käytät pyörätuolin ja kiinnittää huomiota sormien puristusriskiin.
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Jarrut:
Jarrut jotka vaikuttavat suoraan takarenkaisiin voidaan käyttää käsijarruina. Jarrua ei saa käyttää vauhdin hidastamiseen.
Kun jarrutat rinteissä tai nopeassa vauhdissa sormet ja kämmenet voivat kuumeta. Huomio palovammojen riski!

Kaatumaeste (optio):
Suosittelemme tuolin varustamista kaatumaesteellä. Kaatumaeste estää pyörätuolin kaatumisesta. Huomioi että
kaatumaesteiden käyttö portaissa, epätasaisella maastolla jne. on rajallinen.

Käyttö epätasaisella alustalla:
Huomioi että jopa pienissä rinteissä pyörätuoli voi kaatua taaksepäin! Käytä kaatumaestettä välttääksesi pyörätuolin
kaatumisen.

Tarkoitus:
Pyörätuoli on suunniteltu lisäämään liikkuvuutta ja liikuttamaan ihmisiä, joilla on liikkumisvaikeuksia. Painoraja 125 kg

Vastuu:
Voimme vain taata tuotteen turvallisuus, jos tuotetta käytetään annetuissa olosuhteissa ja mainittuihin tarkoituksiin.
Muutokset, korjaus ja huolto saa suorittaa vain valtuutetut henkilöt. Noudata pyörätuolin käyttöohjetta.

CE-Merkintä:
Bischoff & Bischoff todistaa valmistajan roolissaan omalla vastuullaan, että pyörätuoli S-Eco 2 vastaa 93/42 EWG direktiiviä.

Vastaanottotarkistus:
S-Eco 2 toimitetaan kartonkipakkauksessa. Purkamisen jälkeen säilytä kartonkipakkaukset, jos mahdollista. Voit tarvita sitä
myöhemmin varastointia tai pyörätuolin palauttamista varten.Tarkista lähetyksen täydellisyys ja moitteettomuus. Mikäli löytyy
vaurioitunutta materiaalia tai muita virheitä ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Toimituksen sisältö:
Sisältö koostuu seuraavista osista:
• 1 taitettu pyörätuoli
• 1 käyttöohje
• 1 sarja työkaluja

Aloitus:
Jotta voit avata pyörätuolin purkamisen jälkeen, Seiso lähellä pyörätuolia
• Tartu työntökahvaan yhdellä kädellä ja kallista sitä itseäsi kohti.
• Työnnä toisella kädellä istuimen vaakaputkesta kunnes istuin putki on täysin lukittunut.
Muista jarrut.

Pyörätuolin taitto:
• Seiso pyörätuolin vieressä.
• Tartu istuinosan kankaaseen edessä ja takana ja vedä ylöspäin.
Jotta voit lastata pyörätuolin autoosi poistaa takapyörät.
Varo että sormet eivät jää väliin
Älä tartu istuimen putkeen.

Jalkatuki (levyt):
•Jalkatuen pituus/leveys voi suoraan säätää 12 cm.
• Löysäämällä ruuvi.
• Säädä jalkatuenkorkeus valintasi mukaan.
• Kun istuudut tai nouset pois pyörätuolista jalkatuet pitäisi olla sivuille taitettuina.

Jalkatuki:
• Jotta pääset istuutumaan tai helposti pois pyörätuolista voit taittaa jalkalevyt ylöspäin,
käännä tuet sivuille ja ottaa ne pois.
• Olleessa sivuasennossa jalkatuki voidaan ottaa pois kokonaan.
• Jalkatukien kokoaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.
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• Käännä jalkatuet takaisin etummaiseen asentoon, kunnes ne kuuluvalla ”klik” äänellä menevät paikoilleen.

Sivuosat (laidat):
• Jotta olisi helpompi istuutua ja päästä pois pyörätuolista molemmat sivuosat käsinojineen voidaan kääntää taaksepäin.
• Paina lukkovipu kevyesti sormella ja käännä samalla sivuosan taaksepäin.
Älä koskaan nosta tai kanna pyörätuolia sivuosista!

Jarrut (seisonta):
Työnnä jarrukahva eteenpäin kunnes napsahtaa.
Vedä jarrukahva taaksepäin kun haluat löysätä jarru.

Kunnossapito (puhdistus):
• Pyörätuolin runko voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Jos on enemmän likaa voit käyttää mietoa puhdistusainetta.
• pyörät voidaan puhdistaa kostealla harjalla (synteettiset) älä käytä teräsharjaa
• istuin ja selkänojan verhoilu voidaan pestä lämpimällä vedellä harjalla tai pesusientä käyttäen
Käytä mietoa pesuainetta. Desinfiointiin käytä tavallista desinfiointiainetta
Älä käytä painepesuria tai höyrypuhdistus /ainetta.

Korjaus ja huolto-ohjeet:
On suositeltavaa, että S-Eco 2 pyörätuoli huolettaan säännöllisin välein. Vain ammattitaitoinen henkilö suorittaa huollon.

Takuu:
Tuotteelle on vuoden takuu
Maahantuoja:

PINTO Oy
info@pinto.fi

Tekniset tiedot:
Istuimen leveys
Istuimen korkeus
Istuimen syvyys
Selkänojan korkeus
Rungon materiaali
Muut komponentit
Kuljetuspyörät
Ohjauspyörät
Sivulaita
Jalkatuet
Selkänoja/päällinen
Jarrut
Väri
Paino
Painoraja

37,40,43,46,49 cm
50 cm
42 cm
40
Teräs
Teräs
PU-renkaat 24" x 13/4"
PU-renkaat 7" x 30 mm
Normaali tai pitkä helposti käännettävissä
Irrotettava / kääntyvä alin korkeus on säädettävissä
Pestävä, hengittävä ja helposti puhdistettava vinyyli
Vipujarru (kompakti jarru)
Antrasiitti metallinen
18,9 kg
125 kg
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Pyörätuolin Kokonaisuus
(S-Eco 2 kuvaus)

Selkänoja
Käsinoja pehmuste
Sivulaita
Istuimen päällinen
Sivulaita ruuviliitos
Seisontajarru
Tyyppikilpi
Nostamispiste
Jalkatuki
Jalkalauta
Tukipyörä
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