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ESITTELY

Onnittelut uuden Active kävelytelineen hankinnasta. Active kävelytelineessä
yhdistyvät käyttäjäystävälliset ratkaisut sekä moderni sulavalinjainen muotoilu.
Kävelytelineen tarkoitus on tarjota käyttäjälleen turvallinen kävelyn tuki päivän
kaikkiin askareisiin ja asiointiin.
Access yhtiön johtava ajatus on, että jokaisen kansalaisen tulee saada nauttia
vapaasta liikkumisesta kotona ja ulkona niin luonnossa kuin liikekeskuksissa
ja virastoissa. Tuotteemme ovat erittäin toiminnallisia, näyttävät modernin
houkuttelevilta eivätkä leimaa käyttäjäänsä.
Active sopii jokapäiväiseen käyttöön niin sisällä kuin ulkona. Se tarjoaa helppoa liikkumista isojen etupyörien noustessa vaivattomasti yli esteiden, kuoppien ja katukiveyksien.
Active kävelyteline valmistetaan noudattaen laatustandardeja, ne ovat CEmerkittyjä ja niiden käyttöturvallisuutta testataan lääkinnällisten laitteiden mukaisesti. Active kävelytelineen suunnittelussa ovat lähtökohtana pohjoismaiset
tottumukset, tyylitaju, käyttöolosuhteet ja toiminnallisuusvaatimukset. Active
on kestävä rakenteeltaan ja se on tuotettu kustannus-tehokkaasti. Active on
pitkäjänteinen turvallinen valinta erilaisiin liikkumisen tarpeisiin.
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KOLME

OSIEN KUVAUS
KÄSIKAHVA

KÄSITUEN KORKEUSSÄÄTÖ
ISTUIN
ISTUIMEN KORKEUSSÄÄTÖ
TAVARAKORI
KOKOONTAITTO
KAHVA
ETUPYÖRÄ

NELJÄ

HOITO JA HUOLTO

Kävelytelinettä saa käyttää vain kävelyn tukemiseen.
Pidä kävelyteline puhtaana kaikesta liasta, jotta se pysyy toimintakunto		
isena.
Kävelyteline voidaan pyyhkiä neutraalilla pesuaineella siivouspyy		
hkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huuhdellaan ja kuivataan.
Likainen kävelyteline voidaan puhdistaa myös painepesurilla tai vesisuihkulla.
Tarkista säännöllisesti kaikki säädettävät tai liikkuvat osat (esim pyörät ja
kork.säädöt).
Tarkista, että jarrukahvan käyttämä vaijerijarru on säädetty oikein (kohta 		
KÄYTTÄMINEN).
Tarkista säännöllisesti kaikkien ruuvien, muttereiden ja pulttien kireys.
Mikäli Active kävelytelinettä täytyy huoltaa tai korjata, käänny valtuutetun
maahantuojan Respecta Oy:n teknisen palvelun puoleen
puh 0207 649 747. Korjauksissa ja huolloissa saa käyttää vain Activen 		
alkuperäisiä varaosia.
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SUOMI

JARRUKAHVA

VIISI

SÄÄTÄMINEN
Käsituen korkeuden säätäminen
Vapauta peukalolla rungosta poispäin painaen rungon
sisäsivulla olevaa punaista vapautinjousta ja säädä
toisella kädellä haluttu korkeus käsituelle. Lukitse valittu korkeus vapauttamalla ote lukitusjousesta ja painamalla käsikahvaa alaspäin, kunnes kuuluu klik-ääni.
Toista sama toiselle puolelle, alumiiniputken sisäsivulla
olevasta numeroinnista voi tarkistaa, että molemmat
puolet ovat samalla korkeudella.
Istuimen korkeuden säätäminen
Mikäli haluat muuttaa istuinkorkeutta, vedä yhtä aikaa
istuimen alla edessä olevia vapautinvipuja, säädä haluttu korkeus ja vapauta vivut. Paina istuinta alaspäin,
jolloin se lukittuu paikalleen.

KUUSI

KÄVELYTELINEEN AVAAMINEN JA TAITTAMINEN
•

Active kävelyteline toimitetaan aina täysin käyt
tövalmiina. Mitään työkaluja ei tarvita.
• Pakkauksesta otettaessa tarvitsee vain kääntää
punapäinen kahva aivan ala-asentoonsa saakka.
• Kävelyteline taitetaan kasaan kuljetusta tai varas
tointia varten kääntämällä punapäinen kahva aivan
ylös, jonne se lukittuu. Active lukittuu taitettuun
asentoon kuvan mukaisesti (vasemmalla).
• Noudata varovaisuutta sekä ergonimista nostotek
niikkaa nostaessasi kävelytelinettä tai sijoittaessasi
sitä auton peräkonttiin tai
nostaessasi pois sieltä.
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SEITSEMÄN
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAHDEKSAN

KÄYTTÄMINEN
Tavarakori (vakiovaruste)
Kätevä kahvallinen tavarakori on suojassa kääntyvän
istuimen alla. Voit ottaa korin mukaasi kääntämällä
istuimen ylös ja nostamalla korin pois. Tavarakoriin saa
sijoittaa maksimissaan 10 kg painosta tavaraa.
Esteiden ylittäminen
Esteiden kuten kynnysten tai katukivetysten ylittäminen
helpottuu, kun käytät kävelytelineen kippauspoljinta.
Paina jalalla poljinta alaspäin samalla käsikahvoista
taaksepäin keventäen, näin kävelytelineen keula kevenee ja isot etupyörät nousevat helpommin esteen yli.
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SUOMI

•

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Liiku kävelytelineelläsi suorana seisten ja pidä käsituista niin että pystyt
helposti käyttämään molempia jarruja turvallisesti.
Säilytä kävelytelinettä paikassa, jossa se saa olla rauhassa esim ilkival
lalta.
Avaa kävelytelineen taittomekanismi aina niin, että se lukittuu käyt
töasentoon.
Taittaessasi kävelytelinettä kasaan varo laittamasta sormiasi kääntyvän
nivelmekanismin väliin. Sormet voivat jäädä puristuksiin.
Varmista että kaikki pyörät ovat tukevasti alustaa vasten ennen käyttöä.
Varmista ennen käyttöönottoa, että jarrut toimivat normaalisti ja ovat
oikein säädetyt.
Varmista ennen käyttöönottoa, että istuin on tukevasti lukittunut paikleen.
Istuessasi asetu aina keskelle istuinlevyä ja varmista ennen käyttöönot
toa, että istuimen korkeus on säädetty niin, että jalkapohjat ylettyvät koko
pitu udeltaan alustalle.
Lukitse jarrut seisontajarruasentoon aina ennen istuutumista.
Älä yritä istua kokoontaitetun kävelytelineen päälle.
Älä yritä nousta kävelytelineelle seisomaan tai käytä sitä porras askelma
na.
Kävelytelineen päällä ei saa koskaan kuljettaa henkilöitä tai tavaraa.
Tavarakoriin saa sijoittaa maksimissaan 10 kg kuorman.
Noudata varovaisuutta ja ergomista nostotekniikkaa nostaessasi tai kan
taessasi kävelytelinettä.

Jarrut
Active kävelytelineen jarrut ovat erityisen varmatoimiset ja helpot käyttää.
Jarruvaijeri on kuljetettu järkevästi kävelytelineen rungon sisällä, välttäen
rungosta ulkonevat vaijerilenkit kokonaan. Erikoispatentoitu ratkaisu tarjoaa
parannettua käyttöturvallisuutta ja huoltovapautta.
Jarrutus tapahtuu yksinkertaisella kevyellä kämmenpuristuksella käsikahvaa
vasten. Jarruttamiseen riittää heikentynytkin puristusvoima ja jarrun herkkyyttä
voidaan säätää käyttäjän mukaan.
Seisontajarrun saa aktivoitua painamalla jarrukahvoja alas kunnes ne lukittuvat. Seisontajarru vapautetaan vetämällä jarrukahvaa ylöspäin, kunnes se
vapautuu.

Normaali jarrutus

Seisontajarrun lukitus
Jarrujen säätäminen
Ennen Active kävelytelineen käyttöönottoa jarrujen toiminta tulee
tarkistaa. Käyttöönoton jälkeen kävelytelineen jarrut on tarkistettava säännöllisesti Activen koko käyttöiän
ajan. Määräaikaishuollon avulla kävelytelineen
toimintakunto säilyy hyvänä ja normaalin kulumisen
vaikutukset jarruissa ja pyörissä saadaan säätötoimien ja kuluneiden osien vaihtamisen myötä eliminoitua.
Jarrun säätäminen on helppoa kätevän kuusiokoloruuvin avulla. Säätöruuvi sijaitsee takapyörän keskiön kohdalla runkoputken sisällä (katso kuva).
Säädä ruuvia niin, että jarrutalla on noin 3mm
etäisyydellä renkaan pinnasta. Kääntämällä ruuvia myötäpäivään rako
kasvaa ja kääntämällä vastapäivään rako pienenee.
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YHDEKSÄN

TEKNINEN ERITTELY

KYMMENEN

Active
125 kg
79 – 100 cm
60 x 72 cm
60 x 50 x 89 cm
50 x 63 cm
9 kg
alumiini, kuituvahvistettu muovi
yleispesuaine ja painepesuri

LISÄVARUSTEET

Active kävelyteline voidaan varustaa yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Ottakaa
yhteys jälleenmyyjään, jolta saatte lisätietoa varustevaihtoehdoista ja hinnoista. Active kävelytelineeseen saa seuraavia lisävarusteita:
•
•
•
•
•
•
•
•

Keppiteline – pidike, jossa kävelykeppiä voi säilyttää
kävelytelineen käytön aikana.
Tavaralaukku – laadukas muotoiltu laukku, jossa ve
toketjullinen tasku.
Selkänoja – pehmustettu tuki, joka seuraa istuinta korkeutta
säädettäessä.
Tarjotin – läpinäkyvää muovia, konepesun kestävä
(max 3kg).
Happipullopidike 2,5 kg pullolle (nylon pussi), joka kiin
nittyy istuimeen ja runkoon.
Suuntalukitus etupyöriin – lukitsee etupyörien suunnan
Laahausjarru – kävelytelineen vauhtia voi hillitä säädet
tävällä laahaustoiminnolla.
Sukset etupyöriin – talvikäyttöön parantamaan pääsyä
lumisilla teillä
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SUOMI

Malli					
Maksimikuormitus 			
Käsikahvojen korkeussäätö		
Koko (leveys x pituus)			
Taitettuna (lev x pit x kork)		
Istuimen korkeussäätö
Kokonaispaino					
Materiaali					
Puhdistus					

