
Jockey & Jockey Plus
Käyttöohje



Älä milloinkaan jätä lasta tuoliin ilman aikuisen valvontaa.
*

Tarkista lantiovyö säännöllisesti ja varmista, että se toimii moitteettomasti. 
Lantiovyö estää lasta putoamasta tuolista.

*
Käytä aina tuolia fysioterapeuttisi tai toimintaterapeuttisi neuvomalla tavalla.

*
Krabat Jockey ei ole lelu. Älä milloinkaan salli lapsen leikkiä tuolilla, 

sillä siitä voi seurata vahinkoa sekä lapselle että tuolille.
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Tässä käyttöohjeessa esitetään 
yleiskatsaus Krabat Jockey –tuolista 
varustettuna sekä sähkötoimisella että 
manuaalisella istuinyksikön nosto-
toiminnolla. Krabat Jockey on saatavissa 
kahdessa eri koossa. Monenlaiset 
kokoonpanot ovat mahdollisia erilaisten 
lisävarusteiden avulla.

 Tuoli tukee hyvin alaruumista ja auttaa 
selkärankaa saavuttamaan luonnolliset kaaret. 
Tämä tarjoaa hyvän perustan vartalon ja 
ylävartalon tasapainolle ja toiminnalle. 
Satulaistuin tehostaa aktiivista istuma-asentoa 
kokoon painuneen ja passiivisen asennon 
sijasta. Pystysuorasta ja aktiivisesta asennosta 
on hyötyä myös puheelle, nielemiselle ja 
hengitykselle.

Optimaalisen istuma-asennon varmistamiseksi 
on tärkeää ennen käyttöä kokeilla tuolia ja 
säätää se. Tuolia ei tule käyttää, jos yksilöllistä 
kokeilua ei ole suoritettu. Myöskään muiden 
lasten ei tule antaa käyttää tuolia ilman 
henkilökohtaista kokeilua.

Lasten kasvaessa heidän liikkeensä ja 
istumistapansa muuttuvat jatkuvasti. Lapsi tulee 
todennäköisesti tarvitsemaan toisenkokoista 
istuinyksikköä tai muita säätöjä. Kääntykää 
paikallisen fysio- tai toimintaterapeutin puoleen, 
mikäli tuote ei ole optimaalinen tai tarvitaan 
säätötoimenpiteitä.

Yleistä
01
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Krabat Jockey on aktiivituoli iältään 2 - 14–
vuotiaille lapsille (2 kokoa). Tuoli on 
korkeussäädettävä ja säädettävissä lattiatasolta 
keittiön työtason korkeudelle. Istuma-asento 
voidaan sovittaa yksilöllisesti kullekin lapselle. 
Kaikkia kulmia ja asentoja voidaan säätää 
portaattomasti. Toiminta- tai fysioterapeutin 
tulee päättää tämän tuolin käytöstä.

Krabat Jockeyn tarjoama erinomainen istuma-
asento on tulosta sekä satulaistuimesta, joka 
tukee neutraalia asentoa lantion alueella ja 
loitonnusta lonkille, että jalkatuista, jotka tukevat 
jalat optimaaliseen asentoon.
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Sähkökäyttöisellä nostotoiminnolla varustetulla Krabat Jockey –tuolilla on 
seuraavat pääosat:
01 Satulaistuin istuinyksikön säädettävällä kallistuksella
02 Säädettävä selkänoja
03  Säädettävät erilliset jalkatuet tai yhtenäinen jalkatuki 
04  Alusta
05  Pyörät erillisjarruilla
06  Kaukosäädin
07  Keskipylväs 
08  Akku
09  Varaaja
10  Virtajohto

Pääosat – Jockey sähkökäyttöisellä nostotoiminnolla
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     Kuva 02

Manuaalisella nostotoiminnolla varustetulla Krabat Jockey –tuolilla on seuraavat pääosat:

01 Satulaistuin istuinyksikön säädettävällä kallistuksella 
02 Säädettävä selkänoja
03 Säädettävät erilliset jalkatuet tai yhtenäinen jalkatuki
04 Alusta
05 Pyörät erillisjarruilla
06 Työntökahva yhdysrakenteisella nostovivulla
07 Keskipylväs

Pääosat – Jockey manuaalisella nostotoiminnolla
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   Kuva 01 
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Sähkökäyttöisellä nostotoiminnolla varustetulla Krabat Jockey Plus 
–tuolilla on seuraavat pääosat:
01 Satulaistuin istuinyksikön säädettävällä kallistuksella
02 Korkea selkänoja kallistus- ja korkeussäädöllä
03  Säädettävät erilliset jalkatuet tai yhtenäinen jalkatuki
04  Alusta
05  Pyörät erillisjarruilla
06  Työntökahva yhdysrakenteisella nostovivulla
07  Keskipylväs
08  Säädettävät sivutuet
09  Säädettävä päätuki (lisävaruste)
10  Liivi (lisävaruste)
11  4 mm:n kuusiokoloavain pää- ja sivutukien säätämistä varten on istuimen alla 
12  Akku
13  Varaaja
14  Virtajohto

Pääosat – Jockey Plus sähkökäyttöisellä nostotoiminnolla
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Manuaalisella nostotoiminnolla varustetulla Krabat Jockey Plus –tuolilla 
on seuraavat pääosat:
01 Satulaistuin istuinyksikön säädettävällä kallistuksella
02 Korkea selkänoja kallistus- ja korkeussäädöllä
03  Säädettävät erilliset jalkatuet tai yhtenäinen jalkatuki
04  Alusta
05  Pyörät erillisjarruilla
06  Työntökahva yhdysrakenteisella nostovivulla
07  Keskipylväs
08  Säädettävät sivutuet
09  Säädettävä päätuki (lisävaruste)
10  Liivi (lisävaruste)
11  4 mm:n kuusiokoloavain pää- ja sivutukien säätämistä varten on istuimen alla

Pääosat – Jockey Plus manuaalisella nostotoiminnolla
02.2

01 01

03 03

05 05       Kuva 03       Kuva 04
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Aseta jalat jalkatukien päälle ja kiristä hihnat. 
Nilkan ja jalan alueen ortooseja käyttävien 
lasten tulisi käyttää näitä yhdessä kenkien 
kanssa tuolissa istuessaan. Jalkatukien 
korkeutta säädetään niitä ylös- tai alaspäin 
kiskoissa siirtämällä, tai yksinkertaisesti 
istuimen alapuolelle kiinnitetyn hihnan pituutta 
säätämällä. Nilkkahihnojen kiinnittäminen 
jalkatukiin on myös mahdollista. Nämä 
edellyttävät säätämistä sen varmistamiseksi, 
että lapsen jalka on oikeassa asennossa.

Kuva 05 
Erillisten jalkatukien säätäminen 

Jalkatukien korkeutta säädetään niitä ylös- tai 
alaspäin kiskoissa siirtämällä, tai 
yksinkertaisesti istuimen alapuolelle kiinnitetyn 
hihnan pituutta säätämällä. Nilkkahihnojen 
kiinnittäminen jalkatukiin on myös mahdollista. 
Nämä edellyttävät säätämistä lapsen jalan 
oikean asennon varmistamiseksi.

Kuva 06 
Yhtenäisen jalkatuen säätäminen 

Erilliset jalkatuet

Yhtenäinen jalkatuki

03.1

03.2

Optiomaalisen istuma-asennon aikaansaaminen edellyttää istuimen, 
selkänojan ja jalkatuen kallistusten säätämistä. Tämä tulee jättää 
terapeutin, joka on saanut koulutuksen Krabat AS:lta, tai Krabatin AS:n 
edustajan tehtäväksi.
Kaikkia kallistuskulmia voidaan säätää portaattomasti. Erillisiä jalkatukia voidaan säätää neljän 
lukitusvivun avulla, jotka näkyvät kuvassa 5. Yhtenäistä jalkatukea voidaan säätää kahden 
lukitusvivun avulla, jotka näkyvät kuvassa 6. Istuinyksikköä voidaan säätää kiertoputken avulla, 
joka näkyy kuvassa 7. Selkänojan kallistus voidaan lukita eri asentoihin kuvassa 8 näkyvän 
lukitusvivun avulla.

Tuolin käytöstä tulee keskustella terapeutin tai jonkun henkilön kanssa, joka tuntee lapsen hyvin. 
On tärkeää muodostaa käsitys siitä, millaisissa tilanteissa lapsen tulisi käyttää tuolia, kuinka 
pitkään heidän tulisi sitä kerrallaan käyttää ja milloin edetä käytössä vaiheittain. Tätä on tarpeen 
arvioida jatkuvasti lapsen tutustuessa tuoliin.

Käyttö
03.0
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Aseta lapsi satulaistuimelle ja kiristä vyö. 
Varmista, että lapsi on sijoitettu hyvin 
istuimeen ja istuu oikein ja alavartalon osalta 
symmetrisesti. Kiinnitä lantiovyö sekä asennon 
säilyttämiseksi satulaistuimessa että tuolista 
putoamisen riskin vähentämiseksi. Vyötä tulisi 
aina käyttää. Istuinyksikön kallistuskulmaa 
voidaan säätää istuimen alla olevan 
kiertoputken avulla. Kallistus on itselukkiutuva 
eikä vaadi kiinnittämistä.
Kuva 07 
Istuimen kallistuksen säätäminen

Selkänojan kallistusta voidaan säätää ja se 
voidaan lukita lukitusvivun avulla. Mikäli 
lukitusvipu ei kiinnitä selkänojaa kunnolla, sitä 
voidaan kiristää vivun alla olevasta 
muovirenkaasta. Selkänojan korkeutta 
voidaan säätää avaamalla lukitusvipua ja 
siirtämällä selkänojaa ylös- tai alaspäin viiteen 
eri asemaan 1 cm:n välein. Muista kiristää 
lukitusvipu, kun oikea korkeus on löytynyt.

Kuva 08 
Selkänojan kallistuksen ja korkeuden säätäminen

Sivutukia voidaan säätää ylös- tai alaspäin 
kuvassa 09 esitettyjä ruuveja avaamalla. 
Ruuvien avaaminen riittää, niitä ei tarvitse 
irrottaa kokonaan. Kiristä ruuvit säätämisen 
jälkeen.

Sivutukia voidaan säätää sisään- tai ulospäin 
samalla tavalla.

Kuva 09
Sivutukien säätäminen

Istuinyksikön kallistussäätö

Selkänojan kallistus- ja korkeussäätö

Sivutukien säätäminen - Jockey Plus

03.3

03.4

03.5

Päätukea voidaan säätää ylös- tai alaspäin 
kuvassa 10 esitettyä ruuvia avaamalla. Käytä 
mukana toimitettua, kuvassa 03 ja 04 
esitettyä 4 mm:n kuusiokoloavainta. Ruuvin 
avaaminen riittää, sitä ei tarvitse irrottaa 
kokonaan. Kiristä ruuvi säätämisen jälkeen.

Päätukea voidaan säätää sisään- tai ulospäin 
kuvassa 11 esitettyä ruuvia avaamalla. 
Päätukea voidaan tällöin myös kääntää. 
Ruuvin avaaminen riittää, sitä ei tarvitse 
irrottaa kokonaan. Kiristä ruuvi säätämisen 
jälkeen.
Päätuen kallistuskulmaa voidaan säätää 
kuvassa 12 esitettyjä ruuveja avaamalla. 
Päätuen säätäminen sivuttaissuunnassa on 
myös mahdollista tämän toimenpiteen 
yhteydessä. Ruuvin avaaminen riittää, sitä ei 
tarvitse irrottaa kokonaan. Kiristä ruuvi 
säätämisen jälkeen.

Päätukea voidaan säätää kuvassa 13 
esitettyä kiskoa pitkin pään tukemiseksi 
tarvittaessa sivulta. Kuviossa 13 esitettyjä 
ruuveja yksinkertaisesti avataan ennen 
siirtämistä kiskoa pitkin. Ruuvien avaaminen 
riittää, niitä ei tarvitse irrottaa kokonaan. 
Kiristä ruuvit säätämisen jälkeen.

Päätuen säätäminen  -Jockey Plus
03.6

Kuva 10 Päätuen säätäminen ylös- tai alaspäin

Kuva 11 Päätuen säätäminen sisään- tai ulospäin

Kuva 12 Päätuen kallistussäätö

Kuva 13 Päätuen sivuttaissäätö 
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Korkeussäätöä hallitaan kaukosäätimellä. 
Kaukosäätimessä, joka näkyy kuvassa 16, on 
oma painike nostolle ja toinen laskulle. Liike 
pysähtyy välittömästi, kun painikkeen 
painaminen lopetetaan. Kun istuinyksikkö on 
korkeimmassa tai alimmassa asennossaan, 
kuuluu piippausääni, joka ilmoittaa 
istuinyksikön saavuttaneen ääriasennon. Mikäli 
piippausääni kuuluu istuinyksikön liikkuessa 
ylös tai alas, akku on ladattava.

Kuva 16 
Sähkötoiminen korkeussäätö

Akku on sijoitettu alustan alla olevaan 
kannattimeen kuvassa 2 esitetyllä tavalla. 
Akussa on magneetit oikean asennon 
varmistamiseksi sekä kannattimessa että 
varaajassa. Kun täysin ladattu akku pannaan 
kannattimeen, se asettuu itse oikeaan asentoon. 
Kuuluva piippaus ilmoittaa, että liitäntä on hyvä 
ja järjestelmä valmis käytettäväksi.

Mikäli piippausääni kuuluu tuolin ollessa 
käyttämättömänä, on akku tarpeen ladata. Sama 
pätee myös, mikäli piippausääni kuuluu 
istuinyksikön liikkuessa ylös tai alas.

Akkua ladattaessa se otetaan pois 
kannattimestaan. Kun varaaja liitetään 
virtapistokkeeseen virtajohdolla, keltainen valo 
ilmoittaa virran olevan kytketty. Aseta akku 
varaajaan, ja se asettuu oikeaan asentoon. 
Katso kuva 17. Vilkkuva vihreä valo osoittaa 
akun latautuvan. Kun akku on täysin latautunut, 
vihreä valo jää palamaan jatkuvana. Tyhjän 
akun lataaminen vaatii noin 5-8 tuntia. 
Tämäntyyppinen akku (NiMH) sietää lataamista, 
vaikka se ei olisi kokonaan purkautunut.

Kuva 17 
Akun lataaminen 

Korkeuden säätäminen - Sähkökäyttoinen nostotoiminto

Akku ja varaaja

03.8

03.9

Keltainen led 
(virta)

Varaaja

Akku

Vihreä led
(latautumassa/täysin ladattu)

Istuinyksikön korkeutta voidaan säätää 
työntökahvassa olevaa yhdysrakenteista 
käyttövipua alas painamalla. Katso kuva 14. 
Lasta nostettaessa on käyttövipua painettava 
yhdellä kädellä alas samalla nostoa toisella 
kädellä avustaen. Apua tarvitaan myös 
istuinyksikön laskemista alas. Kuvassa 15 
esitetty pallomainen kahva on suunniteltu 
tähän tarkoitukseen.

Nostomekanismi liikkuu hitaasti. Kaikki yritykset 
nopeuttaa tai nostoa tai laskua aiheuttavat 
vastusta. Istuinyksikköä säädettäessä sekä 
istuin että kahva liikkuvat samanaikaisesti. 
Korkeutta säädettäessä tulee aina käyttää 
molempia käsiä. Toinen käsi työntökahvalla ja 
toinen käsi pallomaisella kahvalla (kuva 15).

Korkeuden säätäminen - Manuaalinen nostotoiminto
03.7

Kuva 14 
Korkeuden säätäminen

Kuva 15
Korkeussäädön kahva
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Krabat Jockeyhin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita, kuten pöytä, erilaisia liivejä, nilkkalenkkejä, 
pussi jne. Päivitetty luettelo lisävarusteista löytyy sivuilta www.krabat.com. Lisävarustekohtainen 
käyttöohje toimitetaan tuotteen mukana. Ruuvaa auki ja poista kolme kuppipidikkeessä olevaa ruuvia ja (kuva 19). Kiinnitä kannatin 

kuppipidikkeeseen kuvassa 20 esitetyllä tavalla kolmen mukana toimitun ruuvin avulla. Kiristä nämä 
kolme ruuvia 3 mm:n kuusiokoloavaimella (ei sisälly toimitukseen). Varmista, että pöydän 
lukitusvedin osoittaa vasemmalle, tuolissa olevaan lapseen päin (kuva 21).

Krabat Jockey on kokoontaitettava erikoisesti kuljetusta varten suunnitellussa pussissa kuljettamisen 
helpottamiseksi. Taita selkänoja ja säädä istuinyksikkö alimpaan asentoonsa. Käännä alustan 
takaosa eteen. Tuoli neuvotaan nostamaan pussin tarttumalla alustan siitä osasta, joka on lähinnä 
lattiaa. Varmista, että työntökahva mahtuu sille tarkoitettuun pussin osaan. Pussissa on säädettävä 
olkahihna kuljettamisen helpottamiseksi.
Kuva 18
Kokoon taittaminen kuljetuspussiin

Lisävarusteet Kannattimen asennus pöytää ja tukikahvaa varten  
(ellei asennettu ennalta) 

Pussi

04.0 04.2

04.1

Kuva 19

Kuva 20 Kuva 21
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Vedä kuvassa 27 esitettyä vedintä ulos ja pidä sitä ulosvedettynä. Aseta tukikahva kannattimeen ja 
päästä irti vetimestä, kun kahva on halutulla korkeudella. Kuvassa 28 näkyy, että kahvan 
korkeudelle on kolme eri vaihtoehtoa. Varmista tukikahvan lukkiutuminen (kuva 29).

Vedä kuvassa 22 esitettyä vedintä ulos ja pidä sitä ulosvedettynä. Aseta pöytä kannattimeen ja 
päästä irti vetimestä, kun pöytä on halutulla korkeudella. Kuvassa 23 näkyy, että pöydän 
korkeudelle on kolme eri vaihtoehtoa. Varmista pöydän lukkiutuminen (kuva 24).

Avaa kuvassa 25 esitettyä ruuvia mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Käännä pöytä 
haluttuun asentoon (kulmaan) ja kiristä ruuvi.

Pöydän etäisyyttä voidaan säätää kolmeen eri asemaan neljän yläpinnalla olevan ruuvin 
avaamisen jälkeen (kuva 26). Käytä mukana toimitettua 4 mm:n kuusiokoloavainta. Säädä pöytä 
halutulle etäisyydelle ja kiristä ruuvit.

TukikahvaPöytä
04.404.3

Kuva 27

Kuva 22 Kuva 23

Kuva 24 Kuva 25

Kuva 26

Kuva 28 Kuva 29

Kaikki metalli- ja muoviosat voidaan puhdistaa miedolla saippuavedellä. Istuin ja selkänoja on 
päällystetty verhoilulla, joka voidaan puhdistaa joko liinaa ja saippuavettä käyttäen tai pesemällä 
koneellisesti 40 °C:ssa. Tekstiili on kiinnitetty tuoliin velcro-tarralla. Ohjeita tahranpoistosta 
annetaan sivuilla www.krabat.com. Laakerit ja muut liikkuvat osat ovat huoltovapaita eikä niitä tule 
voidella.

Mikäli istuinyksikkö jostakin syystä kaipaa säätämistä, kääntykää fysio- tai toimintaterapeutin 

puoleen. Istuinyksikön sovitukset tulee jättää valtuutetun henkilöstön tai Krabat AS:n tehtäväksi.

Mitään muutoksia ei missään tapauksessa tule tehdä omin päin.

Kunnossapito

Yksilölliset säädöt ja sovitukset

05.0

06.0
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Krabat-tuotteiden valmistaja Krabat AS – jäljempänä viitataan nimellä KRABAT – jonka 
toimipaikka on osoitteessa Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad, Asker, Norja – myöntää KRABAT-
tuotteen ostajalle seuraavan tuotetakuun, jota jäljempänä kutsutaan ”TAKUUKSI”:

1. Tämä TAKUU myönnetään sillä ehdolla, että ostaja ja jokainen henkilö, jolle ostaja sallii pääsyn 
    KRABAT-tuotteelle, huomioi ja noudattaa seuraavia TURVALLISUUSVAROTOIMENPITEITÄ:

 I Varmistakaa aina, että ennen KRABAT-tuotteen käyttöönottoa sen asiaankuuluva 
   käyttöohje on luettu ja ymmärretty.

 II KRABAT-tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan käyttötarkoitukseensa kyseisen 
    KRABAT-tuotteen KRABAT-käyttöohjeen mukaisesti.

 III Älkää milloinkaan jättäkö KRABAT-tuotetta käyttävää lasta tai mitään muuta 
                    käyttäjää ilman asianmukaista aikuisvalvontaa.

 IV Varmistakaa aina, että turvavyöt on kunnolla sovitettu ja kiinnitetty ja toimivat 
     moitteettomasti ja tarkistakaa edellä mainitut seikat säännöllisin välein KRABAT-
     tuotteen ollessa käytössä.

 V Käyttäkää KRABAT-tuotetta aina fysioterapeuttinne tai toimintaterapeuttinne neuvoja 
     noudattaen.
 
 VI Muistakaa aina, että KRABAT-tuote EI ole lelu, älkääkä milloinkaan antako lapsen tai 
     kenenkään muun leikkiä KRABAT-tuotteella, sillä se voi sekä vahingoittaa henkilöitä 
     ja tuotetta että aiheuttaa vahinkoa ympäristölle.

 VII Säilyttäkää KRABAT-tuote aina – sen ollessa käyttämättä – turvallisella tavalla siten, 
      ettei kukaan pääse käyttämään sitä väärin, ja lisäksi siten, että KRABAT tuote ei 
      pääse altistumaan olosuhteille, jotka voivat haitata sitä ja/tai sen toimintoja.

2. TAKUUN ehtojen mukaisesti KRABAT takaa KRABAT-tuotteen toimivan kyseisen KRABAT-
     tuotteen mukana seuraavassa KRABAT-käyttöohjeessa esitetyn käyttötarkoituksensa 
    mukaisesti yhden (1) vuoden ajan (”Takuuaika”) KRABAT-tuotteen oston jälkeen.

3. KRABAT tarjoaa omalla kustannuksellaan tai itse tai kolmannen osapuolen avustuksella 
    kohtuullisen ajan kuluessa apua KRABAT-tuotteen mahdollisen olennaisen vian korjaamiseksi, 
    joka ilmenee mainitun Takuuajan kuluessa, joko ottamalla kyseinen yksikkö korjattavaksi tai 
    toimittamalla korvaavia varaosia, edellyttäen kuitenkin, että KRABAT-tuotteen ostaja on 
    tultuaan tietoiseksi vian (vikojen) ilmenemisestä ilman tarpeetonta viivytystä toimittanut 
    KRABATille tai KRABATin valtuuttamalle edustajalle ilmoituksen havaitusta viasta (vioista). 
    KRABAT pidättää kuitenkin oikeuden oman harkintansa mukaisesti korjaustyön suorittamisen 
    sijasta toimittaa uuden yksikön sellaisen yksikön tilalle, jossa on vikoja tai joka on viallinen. Mitä 
    tulee vara- tai korvaavien osien tai uuden yksikön toimittamiseen, KRABATin tai sen 
    valtuutetun edustajan tulee katsoa täyttäneen velvoitteensa sikäli kuin kyseinen (kyseiset) 
    osa(t) tai yksikkö (yksiköt) on järjestetty noudettavaksi toimipaikoista, joista alkuperäinen 
    KRABAT-tuote myytiin.

Takuu
07.0

4. Siinä tapauksessa, että vika ei ole onnistuneesti tullut korjatuksi,

 I ostaja on oikeutettu ostohinnan alennukseen suhteessa KRABAT-tuotteen 
   arvonalenemaan edellyttäen, että tällainen alennus ei missään olosuhteissa voi 
   ylittää viittätoista prosenttia (15 %) mainitun KRABAT-tuotteen ostohinnasta, tai

 II siinä tapauksessa, että vika on niin merkittävä, että se merkittävästi heikentää 
    ostajan tuotteen hankinnan tarkoituksesta saamaa hyötyä, ostaja voi irtisanoa 
    oston viallisen KRABAT-tuotteen osalta. Ostaja on silloin oikeutettu korvaukseen 
    todellisen kärsityn menetyksen osalta, kuitenkin rajoitettuna korkeintaan 
    viiteentoista prosenttiin (15 %) mainitun KRABAT-tuotteen ostohinnasta.

5. Tämä TAKUU ei sisällä mitään muita takuita kuin ne, jotka on erikseen myönnetty tämän 
    TAKUUN alla.

6. Epäselvyyksien välttämiseksi tämä TAKUU ei kata mitään KRABATin tai sen 
    valtuutettujen edustajien vastuuvelvollisuutta ostajan tai minkä tahansa henkilön, jolle 
    ostaja joko tietoisesti tai tahattomasti sallii pääsyn KRABAT-tuotteelle, kärsimien 
    mahdollisten epäsuorien tai välillisten menetysten tai vaurioiden osalta. 

7. Tämä takuu ei ole voimassa, mikäli KRABAT-tuotteeseen lisätään tai siinä on vaihdettuja 
    osia, jotka eivät ole KRABATin valmistamia tai ovat muiden valmistamia tai toimittamia 
    ilman niiden käyttöä koskevaa KRABATin kirjallista valtuutusta.

8. KRABAT on vastuussa ainoastaan vioista, jotka ilmenevät KRABAT-tuotteen mukana 
    seuraavassa asiaankuuluvassa käyttöohjeessa esitetyissä käyttöolosuhteissa.

9. KRABAT ei ole vastuussa vioista, jotka aiheutuvat vääränlaisesta kunnossapidosta, 
    vääristä säädöistä tai vääränlaisesta korjauksesta, jonka on tehnyt joku muu kuin 
    KRABAT tai KRABATin valtuuttama edustaja, tai mahdollisista KRABAT-tuotteeseen 
    tehdyistä muutoksista, jotka on toteutettu ilman edeltävää kirjallista suostumusta 
    KRABATilta.

10. Tämä TAKUU ei kata normaalia kulumista.

11. KRABAT ei missään olosuhteissa ole vastuussa mistään KRABAT-tuotteen osissa 
      esiintyvistä vioista pidempään kuin kaksi (2) vuotta toimituksesta.

12. Tämän TAKUUN ulkopuolella KRABAT ja sen valtuutetut edustajat eivät ole vastuussa 
      mistään KRABAT-tuotteen vioista. Tämä pätee mahdollisiin vian aiheuttamiin 
      menetyksiin, mukaan lukien tuotantotappioihin, liikevoittotappioihin ja muihin epäsuoriin 
      menetyksiin.
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