
  Käyttöohje 

 

Krabat Jockey Lite 

  

Taita selkänoja alas: Löysää kahva (01), löysää 
2 sormiruuvia (02), taita selkänoja alas 

Selkänojan korkeuden säätö: Löysää kahva 
(01), säädä selkänojan korkeus, kiristä kahva 
(01) 

Istuimen säätö: Vedä vipua ylöspäin (03), 
säädä korkeutta, vapauta vipu (03) 

Istuimen kallistuskulman säätö: Vedä vipua 
ylöspäin (04), säädä kallistuskulmaa, vapauta 
kahva (04) 

Jalkatukien säätö: Löysää sormiruuvia (05), 
säädä jalkatuki, kiristä sormiruuvi (05) 

Lukitse pyörät: Paina pyörän jarrupoljinta alas 
(06) 

 

Käyttäjän enimmäispaino:Koko 1 ja koko 2: 80 kg  ja  koko 3: 100 kg 

 

TURVALLISUUS 

Kaikki Krabat-tuotteet on merkitty CE-merkinnällä 93/42 / EØF, luokka 1, 14. kesäkuuta 1993 - 
Lääketieteellinen laite 

Direktiivi. 
Tämä osoittaa, että se täyttää kaikki asiaankuuluvat eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Tämä 
käyttöohje on hyväksytty näiden standardien mukaisesti. 
Tuotteella on noin 5 vuoden käyttöikä normaalissa käytössä. Sen jälkeen Krabat AS: n tai hyväksytyn 
yhteistyökumppanin on uudistettava tuote käyttöiän pidentämiseksi. Kaikki palvelut on tehtävä Krabat tai 
valtuutettu kumppani. 
Tuotteet, joissa on sähkökomponentteja, on toimitettava Krabatille teknisen tarkastelun / kunnostuksen 
suorittamiseksi ennen kuin se lähetetään uudelleen käytettäväksi. 

 

 

 



  Käyttöohje 

 

TAKUU 

Krabat tarjoaa 2 vuoden takuun työn laadun ja materiallivirheiden osalta. Takuu voidaan alentaa tai luopua, 
jos huoltoa tai päivittäinen hoitoa ei noudateta. Asiakkaan vastuulla on varmistaa huolto. Takuu ei kata 
vahinkovaurioita, eikä väärinkäytön tai huolimattomuuden aiheuttamia vaurioita. Takuu ei kata kuluvia osia 
esim. renkaita tai verhoilua, jotka ovat alttiina normaalille kulumiselle ja jotka on ajoittain vaihdettava 
uusiin. Takuu raukeaa, jos käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia tai tarvikkeita, jos tuotetta ei ole 
pidetty kunnossa tai korjattu oikein tai jos tuotteeseen on tehty muita kuin valmistajan hyväksymä tai 
käyttöohjeessa kuvattuja muutoksia. 

CE-merkki on poistettava, jos tuotetta muutetaan tai käytetään muita kuin alkuperäisiä osia! 
Krabat-tuotteet eivät ole leluja! Virheellinen käyttö voi vahingoittaa sekä käyttäjää että / tai tuotetta. 
Korjauksia, joita ei ole kuvattu Krabatin käyttöohjeissa, saa suorittaa vain Krabat, tai Krabatin hyväksymällä 
henkilöllä. 

 

TEKNISET TIEDOT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitta Kuvaus  Koko 1 Koko 2 Koko 3 
A istuinosan syvyys 28 cm 34 cm 42 cm 
B selkänojan kulma 90° 90 astetta 90 astetta 
C tiltti  -15°- 0  -15°- 0 -15°- 0 
D istuinkorkeus  45-57 cm 45-57 cm 45-57 cm 
E jalkatuen korkeus 14-23 cm 14-23 cm 14-23 cm 
F kokonaisleveys 57 cm 57 cm 57 cm 
G  kokonaiskorkeus 87 cm 87 cm 87 cm 
H selkänojan korkeus 33-38 cm 38-43 cm 41-46 cm 
I selkänojan leveys 25 cm 32 cm 32 cm 
 paino  10 kg 10 kg 11,6 kg 
 max käyttäjäpaino 80 kg 80 kg 100 kg  
 käyttäjän ikä noin 2-7 vuotias 7-14 vuotias 14 vuodesta ylöspäin 
 
 
Algol Trehab Oy,  Karapellontie 6, 02610 Espoo 
Asiakaspalvelu: algol-trehab@algol.fi / 09 5099 331 
Huolto: apuvalinehuolto@algol.fi /  040 1448 426 
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