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Seuraavat ovat ROHO Inc.:n tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä:  ROHO®, AGILITY™, and shape fitting technology®.

Zytel® on DuPont’n rekisteröity tavaramerkki.

Tämän oppaan tuotteet saattavat kuulua yhden tai useamman Yhdysvaltain tai ulkomaisen patentin tai tavaramerkin suojaan. Lisätietoja löytyy osoitteessa 
www.therohogroup.com.

Käy osoitteessa www.therohogroup.com nähdäksesi tämän asiakirjan sisällön muilla kielillä.
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KAYTTÖTARKOITUS

•	 ÄLÄ käytä AGILITY:a ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt tämän oppaan tiedot.   Jos tarvitset apua, ota yhteys fysioterapeuttiin, 
ROHO jälleenmyyjään tai ROHO Inc.:n.

•	 Tässä oppaassa esitettyjen tietojen lisäksi henkilöiden, joilla on jo AGILITY asennettuna pyörätuoliin tulee noudattaa pyörätuolin 
valmistajan antamia ohjeita.

•	 Kun käytät selkänojaa, on erityisen tärkeää tarkastaa ihon kunto, erityisesti kohdissa, jotka peittävät ulkonevia luukohtia, joiden 
haavoittumisriski on suurempi.  Ihon värimuutokset  (kuten punoitus, mustelmat, violetti tai tummempi alue normaalin ihon väriin 
verrattuna, voi olla merkki ihon vaurioitumisesta ) on huomioitava ja jos se ei häviä 30 minuutin kuluessa selkönojan poistamis-
esta, lopeta selkänojan  käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen välittömästi.

•	 AGILITY tulee asentaa pätevän terveydenhuollon ammattilaisen toimesta.

•	 AGILITY on mitoitettava oikein käyttäjän ja pyörätuolin mukaisesti.

•	 Kuten mikä tahansa pyörätuolin lisälaite, AGILITY saattaa vaikuttaa pyörätuolin tasapainoon.  Ennen AGILITY:n käyttöönottoa, 
ROHO, Inc. suosittelee, että ammattilainen arvioi pyörätuoliin mahdollisesti tarvittavat muutokset. 

•	 ÄLÄ nojaa AGILITY:n yläosaan.  Tämä saattaa aiheuttaa painopisteen siirtymisen ja pyörätuoli voi kaatua.

•	 Ole varovainen, kun asennat, säädät tai poistat AGILITY osia välttääksesi sormien juuttumisen aukkoihin.

•	 AGILITY ei ole tarkoitettu yli 136  kilon painoisten henkilöiden käyttöön. 

•	 Tarkasta AGILITY:n ruuvit, kiinnikkeet ja kannattimet päivittäin varmistaaksesi, etteivät ne ole kuluneet, rikkoutuneet ja että ne 
on kiinnitetty tiiviisti.  Kiristä löysät ruuvit noudattaen tässä käyttöoppaassa olevia ohjeita. ÄLÄ jatka AGILITY:n käyttöä, jos yk-
sikään sen osista on rikkoutunut, tai jos osaa ei voida kiristää.   ROHO, Inc. suosittelee, että ammattitaitoinen asentaja tarkastaa 
AGILITY:n huolellisesti säännöllisin väliajoin.

•	 ÄLÄ kiinnitä, poista tai säädä AGILITY:a silloin kun tuolissa istuu henkilö. 

•	 ÄLÄ käytä AGILITY:a pyörätuolin nostamiseen tai työntämiseen.  Tämä saattaa aiheuttaa selkänojan tahattoman irtoamisen pyörä-
tuolista.  Varmista, että sekä vasemman- että oikeanpuoleiset turvalukot ovat LUKITTU ( ) -asennossa ennen kuin henkilö istuu 
tuoliin ja varmista, että ne pysyvät LUKITTU ( ) -asennossa kun henkilö istuu tuolissa.

•	 AGILITY on yhteensopiva useiden pyörätuolien kanssa, joiden selkänojan kulmaa voidaan säätää tai kallistaa 60 asteeseen saa-
kka.  AGILITY ei välttämättä ole oikea vaihtoehto kallistuskulman ylitettäessä 60 astetta. Käyttö yli 60 asteeseen kallistettavien 
tai säädettävien pyörätuolien kanssa saattaa aiheuttaa AGILITY:n irtoamisen pyörätuolista, johtaen putoamiseen ja mahdollisesti 
vakavaan loukkaantumiseen. Keskustele ammattilaisen kanssa määrittääksesi, onko AGILITY yhteensopiva henkilön pyörätuolin 
kanssa.

ROHO® AGILITY™ Selkänoja (AGILITY) korvaa pyörätuolin vakioselkänojan.. Selkänoja AGILITY*lla tuetaan vartaloa ja lantiot.  AGILITY 
sisältää:
•	 ROHO	AGILITY	Minimum	Contour	Selkänojan	(AGILITY	Minimum	Contour)

•	 ROHO	AGILITY	Mid	Contour	Selkänojan	(AGILITY	Mid	Contour)

AGILITY:n painorajoitus on 136 kg. 

ROHO, Inc. suosittelee, että AGILITY selkänojan soveltuvuus käyttäjän erityistarpeisiin selvitetään sellaisen lääkärin, terapeutin tai muun 
asiantuntijan kanssa, jolla on kokemusta yksilön istumiseen ja asentoon liittyvistä seikoista.

TURVAOHJEET  -  YLEISVAROITUKSET

VAROITUKSET
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TURVAOHJEET  -  YLEISVAROITUKSET

•	 AGILITY on tarkoitettu käytettäväksi AGILITY päällisen, vaahtomuovialustan, ristiselkätuen kanssa (tarvittaessa), joko ilma- tai 
vaahtomuovitäytteen kanssa (tarvittaessa). Ilma- ja vaahtomuovitäytteitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi samanaikaisesti.   

•	 Suojaa AGILITY:a tylpiltä voimakailta iskuilta, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ja/tai rikkoutumisen.

•	Muiden kuin ROHO:n toimittamien laitteiden ja osien käyttö saattaa mitätöidä takuun. Ota yhteys ROHO jälleenmyyjään jos tarvitset 
varaosia. 

•	 Ellei tässä oppaassa ole toisin mainittu, AGILITY:a ei ole tarkoitettu käytettäväksi, eikä sitä ole testattu käytettäväksi muiden valmistajien 
lisävarusteiden kanssa.

•	 AGILITY:n osia ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisinä, eikä muiden pyörätuolijärjestelmien kanssa.

•	 AGILITY:iin tehdyt muutostyöt saattaa vaikuttaa sen suorituskykyyn ja mitätöidä takuun.

•	Metalliosat saattavat kuumeta, jos ne altistuvat korkeille lämpötiloille, sekä kylmetä, jos ne altistuvat alhaisille lämpötiloille.

•	 AGILITY voidaan joutua poistamaan pyörätuolista ennen pyörätuolin taittamista. 

•	 Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto, Kanadan terveysministeriö ja muut valtion virastot ovat antaneet varoituksia otsonigeneraattorien 
käyttöön liittyen. Pitkäkestoinen otsonialtistus saattaa heikentää joitakin tämän laitteen valmistuksessa käytettyjä materiaaleja ja 
saattaa vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn ja mitätöidä tuotteen takuun. 

VAROITUKSET

•	 Näiden varoitusten huomioimatta jättäminen saattaa johtaa vakavaan pyörätuolissa olevan henkilön, tai muiden henkilöiden loukkaantu-
miseen. 

•	 AGILITY tulee asentaa pyörätuoliin oikein ja turvallisesti, noudattaen kaikkia ohjeita ja varoituksia, joita tässä käyttöoppaassa on annettu. 
•	 AGILITY tulee asentaa pyörätuoliin siten, että henkilö istuu pystyasennossa ja siten, että pyörätuoli osoittaa moottoriajoneuvossa kulku-

suuntaan kuljetuksen aikana. AGILITY on törmäystestattu ainoastaan pyörätuolin osoittaessa kulkusuuntaan, kuten edellä annetuissa 
tiedoissa on mainittu.

•	 AGILITY:ä tulee käyttää ainoastaan pyörätuoleissa, jotka täyttävät ISO 7176-19 suorituskykyvaatimukset ja jotka on asennettu, joita 
käytetään ja joita huolletaan pyörätuolin valmistajan ohjeita noudattaen. 

•	 Pyörätuolia jossa on AGILITY, on käytettävä tehokkaan pyörätuolin varmistusjärjestelmän kanssa, joka on oikein sijoitettu, törmäystestat-
tu lantion ja hartioiden vyön kanssa, tai Wheelchair Tiedown and Occupant Restraint System (WTORS) -järjestelmän kanssa, valmistajan 
ohjeita noudattaen.

•	 AGILITY:n yläreuna tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle olkapäiden yläpäätä, antamaan tukea mahdollisen onnettomuuden sattuessa. 
Käyttäjän olkapäiden yläreunan ja takaosan yläreunan välisen etäisyyden ei tule olla suurempi kuin 6.5 tuumaa (16.5 cm.). 

•	 Jos AGILITY on mukana liikenneonnettomuudessa, katso tämän oppaan HUOLTO-osio. 

VAROITUKSET

Lisätietoja AGILITYN moottoriajoneuvotestauksista on saatavilla osoitteessa www.therohogroup.com.

VAROITUS: Aina kun on mahdollista, pyörätuolissa olevan henkilön, joka käyttää AGILITY:a, tulisi siirtyä valmistajan asentamaan 
ajoneuvon istuimeen ja käyttää ajoneuvon törmäys-testattua turvajärjestelmääää. 

TURVAOHJEET  -  MOOTTORIAJONEUVOSSA KULJETTAMINEN

AGILITY Quick Release Attachment Hardware -pikakiinnitysosa on dynaamisesti testattu käytettäväksi moottoriajoneuvossa kolmannen 
osapuolen testauslaitoksessa  l’u.  

Alkuperäiseen etutörmäystestin säätöihin sisältyi:
•	 AGILITY korkeudeltaan 20 tuumaa (51 cm) 
•	 Korvike:		ISO/RESNA	pyörätuolin	runko	(SWCF);	metallinen	
istuin;	neljän	pisteen,	hihnatyyppinen	

•	 Hybrid III keskikokoinen mies istuen eteenpäin suunnattuna, 
vartalo pystyasennossa

Lisätestaukseen AGILITY:llä asennossa 6.5 tuumaa (16.5cm) ol-
kapäiden alapuolella, sisältyi:
•	 AGILITY korkeudeltaan 13 tuumaa (33 cm) 
•	 Korvike:		SWCF	@	18”	metallialustalla;	SWTORS;	ja	WC-ankkuroi-

dulla turvavyöllä
•	 Takakahvan laitteisto asennettuna, sekä takakahvan eteen, että 

taakse, erillisten testien säädöillä

Testaukset osoittivat, kuten edellä kuvattu, että AGILITY täyttää kaikki pyörätuolin istuinjärjestelmille asetetut kriteerit, kuten esitetty Osion 20 ANSI/RESNA/ 
WC/Volume	4	Osiossa	5.1.1,	“Pyörätuolin	Istuinjärjestelmien	Käyttö	Moottoriajoneuvoissa”	(Wheelchair	Seating	Systems	for	Use	in	Motor	Vehicles).		
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OSIEN ERITTELY

Pakkauksen sisältö:

KäsipumppuKorjaussarja Ristiselän tuki 

Lisäpakkauksen sisältö mallista riippuen:

Huom:  Mittanauhan tai viivottimen käyttö on suositel-
tavaa, mutta ne eivät sisälly pakkaukseen.

1 65432

Yhdistelmätyökalun – Erottaminen ja kokoaminen voimakuusiokoloavaimeksi:

Ylätappi

Selkänojan adapterin 
runko-osa (Oikean-
puoleinen ( R), 
standardi-näkymä)

Alatappi

Selkänojan 
putkiadapterin 
säätöruuvi

Säätö sylinteri

Selkänojan putkiadapteri hajoituskuva -Oikea puoli ( R), 
Standardinäkymä:

Kääntyvä 
putkipanta

Kiilaosa

Leveyden ja 
korkeuden 
säätömutteri Salpa 

Rungon kiinnitin hajoituskuva - oikeanpuoleinen (R) näkymä:

Syvyyden 
ja kulman 
säätöruuvi

Kaksoiskouk-
ku – Oikean-
puoleinen (R) 
näkymä

Turvalukko

Liukuva 
korkeuden-
säätötanko 
(Selkänojan 
etupuolella)

Leveyden ja 
korkeuden 
säätöpultti 

Leveyden ja 
korkeuden 
säätöpultti

Leveyden ja korkeuden 
säätömutteri

Päällinen:
(Katso erittely)

Selkänojan runko

Rungon kiinnitin (R)
(Katso erittely)

Rekisteröintikortti 

Product 
Registration Card

Käyttöopas

ROHO®

AGILITY™ Back Systems 

OPERATION MANUAL

SUPPLIER:  This manual must be given to the user of this product.

USER:  Before using this product, read instructions and save for 
future reference.

s h a p e  f i t t i n g  t e c h n o l o g y    ®

Pika-asennusopas

Yhdistelmätyökalu (Katso erittely)

(4 mm Kuusiokoloavain)
(10 mm kiintoavain)

Rungon kiinnitin (L)

Selkänojan putkiadapteri (Katso 
erittely)

L R
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Varaosien tilaaminen:  Yhdysvalloissa, ota yhteyttä ROHO:n asiakaspalveluun, soita tuotteen jälleenmyyjälle tai käy osoitteessa  
www.therohostore.com.  Yhdysvaltojen ulkopuolella, ota yhteys paikalliseen ROHO:n kansainväliseen jälleenmyyjään.  

OSIEN ERITTELY

TUOTETIEDOT*

Päällisen osien erittely:

*Huom:  Ilmatyynyä ja vaahtomuovipehmustetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi samanaikaisesti.

Päällinen vaahtomuovipehmusteella 
Vaahtomuovi-pehmuste

Päälli- 
nen

Vetoketju

Käden-sija

Kädensija

Ilma-täyt- 
teinen tyyny 

Vaahtomuovi-
pehmuste

IIlmatyynyn 
tai vaahto-
muovipeh-
musteen 
syvennys

Venttiilin letku Vetoketju

Päällinen

Vaahto-muovi-
täyte

Päällinen vaahtomuovipehmusteella + Ilmatyyny tai vaahtomuovitäyte*

Velcro-
nauha

Kädensija

Kädensija

-TAI-

-TAI-

SELKÄNOJAN PUTKIADAPTERIN YHTEENSOPIVUUS

Selkänojan putkiadapteri
(Näkymä ylhäältä katsottuna)

Säädä vastaamaan selkänojanputkien halkaisijaa (A)

Pienin Suurin

Tuumaa (cm) Tuumaa (cm)

Standardi 
Yhteensopiva 

pyöreitten
selkänojanputkien 

kanssa

0.75 (2.0) 1.0 (2.5)

A

A

*HUOM:  Kaikki mitat ovat arvioita.

VAROITUKSET:
AGILITY on yhteensopiva useiden pyörätuolien kanssa, joiden selkänojan kulmaa voidaan säätää tai kallistaa 60 asteeseen saakka.  AGILITY 
ei välttämättä ole oikea vaihtoehto kallistuskulman ylittäessä 60 astetta.  Käyttö yli 60 asteeseen kallistettavien tai säädettävien  pyörätuolien 
kanssa saattaa aiheuttaa AGILITY:n irtoamisen pyörätuolista, johtaen putoamiseen ja mahdollisesti vakavaan loukkaantumiseen.  Keskustele 
ammattilaisen kanssa selvittääksesi, onko AGILITY yhteensopiva käyttäjän pyörätuolin kanssa.
Jäykkyydensäätöpalkit saattavat haitata asennustoimenpiteitä. Katso osio VIANETSINTÄ.  Varmista, ettei jäykkyydensäätöpalkki  
häiritse takakahvan kiinnitysosia.  
Huom: Jos adapterit on asennettu selkänojaputkien etupuolelle, istuinsyvyyden lisä¬menetys tulee olemaan jopa 1 tuuman (2,5 cm).

Materiaalit:

Päällinen:  
Etupuoli: Polyesteriä  
Taus:  Polyeetteri¬vaahto¬muovilla pääl-
lystetty nylon / polyuretaanilla päällystetty 
polyesteri
Läpät:  Polyuretaanilla päällystetty polyesteri

Ristiselän tukityyny:  Polyuretaania

Vaahtomuovipehmuste:  
Etupuoli:  Polyuretaania
Taus:  polyeteeni

Vaahtomuovitäyte:  Polyuretaania
Ilmatyyny:  
Etupuoli:  Polyeetteri polyuretaania
Taus:  Uretaani-kalvopäällysteinen nylon

Selkänojanrunko:  Alumiinia
Selkänojan kiinnittimet:  Zytel®

Liukuva korkeuden säätötanko  Alumiinia
Selkänojan putkiadapteri:  
Adapterin runko-osa:  Alumiinia
Kääntyvä putkipanta ja säätö
sylinteri:  Terästä

AGILITY	noudattaa	CAL	117,	EN	1021-1,	ja	EN	1021-2	syttymisvaatimuksia.

Pyörätuolin yhteensopivuus:

AGILITY on suuniteltu käytettäväksi useimpien pyörätuolimallien  kanssa, joissa on SELKÄNOJAN PUTKIADAPTERIN YHTEENSOPIVUUS -kaaviota vastaavat 
selkänojan putket. 
AGILITY on mitoitettava oikein pyörätuolin mukaisesti, eikä se välttämättä ole yhteensopiva kaikkien pyörätuolien kanssa.  Kysy neuvoa palveluntarjoajalta tai 
laitteen määräävältä asiantuntijalta, ovatko pyörätuolisi ja sen selkänojanputket yhteensopivia AGILITY:n kanssa.
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TUOTETIEDOT*  JATKUU

AGILITYN KORKEUS (H) SAADETTAVA ILMATAYTTEEN KORKEUS

tuumaa (cm) Tuumaa (cm) # Tutit

10,0 (25,5) 6,5 (16,5) 3

13,0 (33,0) 10,5 (27,0) 5

16,0 (40,5) 12,5 (32,0) 6

18,0 (45,5) 14,5 (37,0) 7

20,0 (51,0) 16,5 (42,0) 8

Korkeuden (H) mittaukset 
suoritetaan keskireunalta 
keskireunalle selkänojan kapean 
ja leveän pään välillä. Huom: 
Päällisen kokoonpano ei sisälly 
korkeusmittauksiin.

Kaikki ilmatäytteet:
•	 Leveys:  3 tuttia, 6.5 tuumaa (16.5 cm)
•	 Ympärysmitta:  0.25 tuumaa (1.0 cm), joka 

sisältyy korkeuden ja leveyden mittauksiin
•	 Tutin korkeus:  1.25 tuumaa (3.0 cm) puhallet-

tuna täyteen ilmaa

W

H

*HUOM:  Kaikki mitat ovat arvioita.

AGILITY:n
LEVEYS (W)

SAADETTAVISSA PYÖRÄTUOLIN LEVEYDEN MUKAAN

Pienin** Suurin

tuumaa (cm) tuumaa (cm) tuumaa (cm)

14,0 (35,5) 13,0 (33,0) 14,0 (35,5)

16,0 (40,5) 15,0 (38,0) 16,0 (40,5)

18,0 (45,5) 17,0 (43,0) 18,0 (45,5)

20,0 (51,0) 19,0 (48,5) 20,0 (51,0)

Leveyden (W) mittaukset tehdään selkänojan leveys putkien ulkopinnoista.
**Istuinsyvyydestä häviää 0.5 tuumaa (1.5 cm) jos AGILITY asennetaan pieninmpään pyörätuoliin kussakin kokoluokassa.

AGILITYN SYVYYS- (D) JA PAINOALUE

AGILITY Malli
Syvyyden ja painon luvut perustuvat kertoimeen (W x H):  14 tuumaa x 10 tuumaa (35.5 cm x 25.5 cm), 16 tuumaa x 16 tuumaa (40.5 
cm	x	40.5	cm),	ja	20	tuumaa	x	18	tuumaa	(51.0	cm	x	45.5	cm)	AGILITY	Minimum	Contour	-mallit.		14	tuumaa	x	10	tuumaa	(35.5	cm	x	
25.5	cm),	16	tuumaa	x	16	tuumaa	(40.5	cm	x	40.5	cm),	ja	20	tuumaa	x	18	tuumaa	(51.0	cm	x	45.5	cm)	AGILITY	Mid	Contour	-mallit.

Alhaisin Keskiarvo Suurin

SYVYYS

Syvyyden (D) mittaukset on otettu päällisen muotoillun reunan korkeimmasta kohdasta keskustaan, kootun 
päällisen etupinnalta kun se on täytetty ilmalla, mahdollistaen 0,5 tuuman (2,5 cm) syvenemisen.  Vaahto-
muovi vaihtoehtomallien syvyys tulee olemaan 0.5 tuumaa (2.5) vähemmän.

tuumaa (cm) tuumaa (cm) tuumaa (cm)

AGILITY Minimum Contour 3,0 (7,5) 3,0 (7,5) 3,5 (9,0)

AGILITY Mid Contour 3,75 (9,0) 4,0 (10,0) 4,25 (11,0)

 

PAINO

Painoalueet eivät sisällä selkänojan putkiadaptereita.  Vakio putkiadapterin painoStandardikiinnikkeillä:  
(0,30 kg)

lbs. (kg) lbs. (kg) lbs. (kg)

AGILITY Minimum Contour 2,5 (1,1) 4,0 (1,8) 5,25 (2,3)

AGILITY Mid Contour 2,5 (1,2) 4,25 (1,9) 6,0 (2,8)

D
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Kiristä selkänojan putkiadapterin säätöruuvit kuusiokoloavai-
mella kunnes kiristyksessä ei tunnu enää löysää käännä 
sitten vielä neljänneskierros lisää.  Huom:  Jos käytettävissäsi 
on momenttiavain, kiristä enintään 6,75 Newton-metriä.

Pidä kääntyvää putkipantaa selkänojan 
putkea vasten ja kiristä selkänojan kääntyvän 
putkipannan säätöruuvia käsin, kunnes 
säätö¬sylinteri on vedetty putkipantaa 
vasten..
(Toista kohdat 1 - 5 toisen puolen selkänojan 
putkiadapterin asennusta varten.)

idä kääntyvää pantaa selkänojan putkea 
vasten ja kierrä selkänojan adapterin runko-
osaa siten, että se painaa selkänojan putkea 
vasten.

Paina putkiadapterin säätöruuvia peukalolla 
ja paina säätösylinterinpää putkipannan 
aukosta läpi. 
Aseta pannan reiän kapea pää säätösylinterin 
päässä olevaan uraan.

Paina säätösylinterin päätä ja pujota putki-
panta siitä irti. Taivuta kääntyvä putkipanta 
poispäin adapterin rungosta.  

Löysää adapterin säätöruuvia kuten tässä 
on näytetty. Huom:  Ruuvia EI tule irroittaa 
säätösylinteristä.

SELKÄNOJAN PUTKIADAPTERIN  ASENNUS
Huom: Alkuperäinen  pyörätuolin selkänoja tulee poistaa pyörätuolista pyörätuolin/pyörätuolin selkänojan valmistajan ohjeita noudattaen. Älä poista  
tuolista selkänojan putkia.
Varmista, että pyörätuolin selkänojan putket ovat puhtaat ennen putkiadapterin asennusta. 
Lukitse pyörätuolin jarrut ennen selkänojan asentamista.
Huomioi putkiadapterin merkinnät vasemmalla (L ) ja oikealla ( R) puolella. Esimerkkinä kuvissa saattaa näkyä  ainoastaan vasemmanpuoleisen (L ) adapterin asennus.

Kierrä selkänojan adapterin runko-osaa 
poispäin putkipannasta. 

SELKÄNOJAN PUTKIADAPTERIEN POISTAMINEN

VAROITUS:  ALA asenna AGILITY putkiadapteria kun henkilö istuu tuolissa.

VAROITUS:  ALA poista AGILITY putkiadaptereita kun henkilö istuu tuolissa.

TPaina peukalolla adapterin säätöruuvia vasten ja 
nosta putkipanta pois säätösylinterin urasta.

Huom:  oista AGILITY  pyörätuolista ennen adapterien poistamista.  KATSO AGILITYN POISTO.

1 2 3

4 65

1 2 3
Löysää selkäosan putkiadapterin säätöruuvia 
kuten tässä on näytetty.  Huom:  Ruuvia EI tule 
irroittaa säätösylinteristä.

L R

 TARKEAA!  Varmista, että molempien selkäosan 
putkiadapterien ylä- ja alatapit ovat yhdensuuntaisia, mo-
lemmat  adapterit on asennettu asianmukaiselle puolelle 
ja että molempien adaptereiden  korkeus on sama.

SUOMI
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Kallista selkänojaa takakahvoja kohti, kunnes 
salvat lepäävät ylätapeilla.

Nosta selkänojaa hieman ylöspäin ja kal-
lista se  taakse selkäosan putkia kohden.  
Huom:    ALA kallista selkänojaa niin paljoa, 
että kaksoiskoukkujen alapäät irtoavat 
alatapeista.  Kaksoiskoukkujen alapäiden 
tulee pysyä asetettuina alatappien päällä. 

Aseta kaksoiskoukkujen alapäät putkiadapt-
erien alempiin tappeihin.

Kallista selkänojan yläpäätä tuolin etuosaa 
kohti.

VAROITUS:  ALA ASENNA AGILITY:a  kun henkilö istuu pyörätuolissa.

 Lukitse salvat painamalla sekä vasenta, 
että oikeaa turvalukkoa keskustaa päin ja 
selkänosan LUKITTU (     ) -asentoon.

AGIL ITYN ASENNUS

Huom:  Turvalukkojen tulee olla AUKI ( ) -asennossa, jotta AGILITY voidaan asentaa.

VAROITUS:  Varmista, että sekä 
vasemman- että oikeanpuoleiset 
turvalukot ovat LUKITTU ( ) -asen-
nossa, ennen kuin henkilö istuu 
pyörätuoliin.  .  Lukkoja testaak-
sesi, käytä kädensijoja vetääksesi 
AGILITY:a ylöspäin.

ALA käytä AGILITYN  kädensijaa tuolin vetämiseen, kun henkilö istuu pyörätuolissa.  Kädensija on tarkoitettu ainoastaan aut-
tamaan AGILITY:n asennuksessa pyörätuoliin ja sen poistamiseksi pyörätuolista.    

Varmista, että sekä vasemman- että oikeanpuoleiset turvalukot ovat LUKITTU ( ) -asennossa ennen kuin henkilö istuu tuoliin 
ja varmista, että ne pysyvät LUKITTU ( ) -asennossa kun henkilö istuu tuolissa. 

Kun asennus on valmis, varmista että kaikki laitteiston osat on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin henkilö istuu pyörätuoliin. 
Tarkista oikeat kiristysmomentit asennusohjeen mukaisista kohdista..  Jos säädöissä tarvitaan muutoksia, henkilö tulee siirtää 
pois tuolista , tee sitten tarvittavat säädöt ja kiristä uudelleen kaikki ruuvit ennen kuin henkilö istuu takaisin pyörätuoliin.

VAROITUKSET:  

1

654

32

 

Paina selkänojaa alas päin kunnes salpojen suut 
aukeavat ja kaksoiskoukkujen yläpäät kiertyvät 
ylätappien ympärille.   Salpojen tulee nyt olla 
alhaalla, suljetussa asennossa.

 TARKEAA!  Varmista, että molemmat 
salvat on täysin suljettu. Jos salvat eivät 
sulkeudu, tai selkänojan laitteisto ei kiinnity 
takakahvan kiinnikkeiden ylä- ja alatappei-
hin, katso osio VIANETSINTÄ.

SUOMI
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ROHO, Inc. suosittelee, että AGILITY:n alaosa on säädetty siten, että
se on kontaktissa PSIS:n kanssa, jotta saavutetaan paras mahdollinen 
lantion tuki ja vartalon hallinta. 

ylempää kahvaa apuna käyttäen, nosta 
AGILITY ylöspäin ja irroita se pyörätuolista.

Avaa vasemman- ja oikean¬puoleiset 
salvat kääntämällä salpoja ylöspäin.

AVAA ( ) turvalukot.

AGIL ITYN IRROITTAMINEN

VAROITUS:  ALA poista AGILITY:a sillä välin kun henkilö istuu pyörätuolissa.

VAROITUS:  Jos AGILITY:a ei ole asennettu siten, että se on kontaktissa 
PSIS:n kanssa, lantion tuki ja vartalon hallinta saattaa olla alhaisempi.

Posterior Superior Iliac -tukiranka (PSIS):

1 2 3

Käännä selkänojan runkoa leveä tai kapea 
puoli ylöspäin.  

Poista mutterit leveyden- ja 
korkeuden¬säätöpulttien päästä 10 mm kiin-
toavaimella.   Irrota  kiilaosat selkänojasta. 

Huom:   AGILITY tulee poistaa pyörätuolista ennen selkänojan rungon asennon vaihtamista.

SELKÄNOJAN RUNGON KÄÄNTÄMINEN

321
Katso tämän oppaan kohdat SAATÖ ja 
ASENNUS.

LISÄÄ  AGIL ITYN ASENNUKSESTA

PSIS PSIS

SUOMI
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LEVEYDEN SAATÖ

Katso tämän sivun ylälaidassa olevat LEVEYDEN SAATÖÖN liittyvät 
VAROITUKSET. Irroita AGILITY pyörätuolista ennen leveyden säätöä.   
Poista mutterit leveyden- ja korkeudensäätöpulttien päästä 10 mm 
kiintoavaimella.  Irrota kiilaosat  selkänojasta.  

Tarkastele AGILITY kokotaulukkoa määrittääksesi, mitkä kiilaosan 
ylä- ja alaosan kohdistusurat vastaavat haluttua AGILITY leveyttä. 
Kun olet määrittänyt kiilaosalle oikean kohdan, pujota se takaisin 
leveyden -ja korkeudensäätö pultteihin.                               

Kiristä leveyden- ja korkeudensäätöpultit 10 mm kiintoavainta 
käyttäen, kunnes kiristyksessä ei tunnu enää löysää ja käännä 
sitten vielä neljänneksen verran lisää.   Huom:  Jos käytettävissäsi 
on momenttiavain, kiristä 4.75 +/- 0.25 Newton-metriin.

Asenna takaisin leveyden- ja korkeudensäätöpulttien mutterit.  
Kun vasen- (L) ja oikea (R) selkänojan rungon kiinnittimenosa on 
asetettu samalle korkeudelle, kiristä muttereita siten, että ne ovat 
tarpeeksi tiukassa pitääkseen rungon kiinnitintä paikallaan.   Käytä 
10 mm kiintoavainta tarvittaessa.   Jos korkeuden säätö on tarpeen, 
etene kohtaan KORKEUDEN SAATÖ.

VAROITUS:  Kun säätötoimenpiteet on lopetettu, varmista, 
että selkönoja on kunnolla kiristetty ennen kuin henkilö 
istuu pyörätuoliin.  

VAROITUKSET:  ALA poista AGILITY:a sillä välin kun henkilö istuu pyörätuolissa.
 ALA säädä AGILITY:n leveyttä sillä välin kun henkilö istuu pyörätuolissa.

1

4

2

3

Asenna AGILITY pyörätuoliin.   Katso AGILITYN ASENNUS.

5

 TARKEAA!  Käytä apuna kiilaosan kohdistusuria varmistaakse-
si, että leveyden- ja korkeudensäätöpultit ovat samassa kohdassa 
kiilaosan urissa.  

SUOMI
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Löysytä mutterit leveyden- ja korkeuden¬säätöpulttien päästä 
10 mm kiintoavaimella.

KORKEUDEN SAATÖ

Kiristä leveyden- ja korkeudensäätöpultit avoinpäistä kiin-
toavainta käyttäen, kunnes se tuntuu tiukalta ja käännä sitten 
vielä neljänneksen verran lisää.  Huom:  Jos käytettävissäsi on 
momenttiavain, kiristä 4.75 +/- 0.25 Newton-metriin.

Liu’uta selkänojaa ylös- ja alaspäin pystysuorissa urissa, kunnes 
haluttu korkeus on saavutettu.  

VAROITUS:  Kun säätötoimenpiteen ovat suoritettu, 
varmista että laitteisto on kiinnitetty varmasti. 

4

3

21
Asenna AGILITY pyörätuoliin. Katso AGILITYN ASENNUS.  Henkilö 
voi istua pyörätuoliin. Katso tämän sivun ylälaidassa olevat 
KORKEUDEN SAATÖÖN liittyvät VAROITUKSET .

VAROITUS:  Korkeutta voidaan säätää henkilön istuessa pyörätuolissa, mutta säädöt tulee tehdä varovaisuutta noudattaen. Varmista, että 
pyörätuolin pyörät on lukittu, AGILITY turvalukot ovat LUKITTU ( ) -asennossa, ja koko selkänoja on varmistettu ennen kuin henkilö 
istuu pyörätuoliin. 

 TARKEAA!  Laske liukuvalla korkeudensäätötangolla 
olevien neliön muotoisten, reikien määrä, jotka näkyvät 
selkänojan pystysuorien urien läpi  ja varmista, että vasem-
man- (L) ja oikeanpuoleisen (R) selkänojan laitteistot ovat 
samassa asemassa.

SUOMI
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KULMAN SÄÄTÄMISEKSI: Kallista selkänojaa 
eteen tai taakse päin, kunnes haluttu kalte-
vuus on saavutettu.

Katso tämän sivun ylälaidassa olevat VAROITUKSET. 
Löysää vasemman- ja oikeanpuoleiset syvyyden- ja 
kulmansäätöpultit kuusiokoloavainta käyttäen:

•	 2 - 3 täyttä kierrosta ISTUIMEN SYVYYDEN 
SÄÄTÄMISEKSI

•	 ainoastaan 1 - 2 täyttä kierrosta ISTUIMEN 
KULMAN SÄÄTÄMISEKSI

SYVYYDEN JA  KULMAN SAATÖ

ISTUIMEN SYVYYDEN SÄÄTÄMISEKSI:  Liu’uta 
selkänojaa eteen- tai taakse päin halutun 
syvyyden saavut¬tamiseksi.   Huom:  Jos 
kiilaosat eivät liu’u, katso VIANETSINTÄ.

VAROITUKSET:
Syvyyttä ja kulmaa voidaan säätää henkilön istuessa pyörätuolissa, mutta säädöt tulee tehdä varovaisuutta noudattaen.  Jos asenta-
jan mielestä syvyyden tai kulman säätö on liian vaikeaa tai vaarallista silloin kun henkilö istuu tuolissa, siirtäkää henkilö turvallisesti 
pois tuolista. 
Varmista, että pyörätuolin jarrut on lukittu, AGILITY turvalukot ovat LUKITTU ( ) -asennossa, ja koko laitteisto on varmistettu ennen 
kuin henkilö istuu pyörätuoliin.
ALA kierrä syvyyden- ja kulmansäätötappeja enempää kuin kolme (3) kokonaista kierrosta.  Jos syvyyden- ja kulmansäätötappeja 
kierretään liikaa auki, selkänojan  osat alkavat irrota, minkä johdosta syvyyden ja kulman säätöruuvin turvallinen kiristäminen voi 
estyä.   Siirrä henkilö heti pois pyörätuolista jos pultteja on löysätty liikaa.   ota yhteys ROHO, Inc. :n maahantuojaan saadaksesi 
lisätietoja selkänojan uudelleenkokoamiseksi.  Katso YHTEYSTIEDOT.

VAROITUS:  Kun syvyyden ja kulman säätötoimenpiteen ovat suoritettu, varmista että koko selkänoja on kiinnitetty varmasti. 
Tarkista oikeat kiristysmomentit asennusohjeiden asianmukaisista kohdista.  Jos henkilö istuu tuolissa ja syvyyden ja kulman 
säätötoimenpiteitä tarvitaan, katso tämän osion alussa olevat VAROITUKSET ja tee tarvittavat säätötoimenpiteet.   Kiristä ja 
varmista selkänoja uudellen.

3

21

Huom:  AGILITY tulee asentaa pyörätuoliin ennen istuimen syvyyden tai kulman säätötoimenpiteitä. 

Pidä selkänojaa asennossa.  Kiristä vasemman- 
ja oikean¬puoleisia syvyyden- ja kulman-
säätöpultteja kuusio¬koloavainta käyttäen, 
kunnes kiristyksessä ei tunnu enää löysää ja 
käännä sitten vielä neljänneksen verran lisää.  
Huom:  Jos käytettävissäsi on momenttiavain, 
kiristä 3.25 +/- 0.25 Newton-metriin.

4

 

 

 TARKEAA!  Varmista, että syvyyden 
vasemman- ja oikeanpuoleiset asemat ovat 
samat, vertaamalla kiilojen yläpinnoissa olevia 
merkkejä. 

 TARKEAA!  Varmista, että vasemman- (L) 
ja oikean¬puoleiset kaksoiskoukut kallistuvat 
samaan asentoon vertaamalla kaksoiskouk-
kujen päässä olevia merkkejä. 

SUOMI
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PAALLISEN OSAT  -  IRROITTAMINEN 

Leveästä päästä alkaen, vedä päällinen 
pois selkänojasta, irroittaen se tarrakiin-
nityksistä, jotka ovat selkänojanrungon 
etupuolella. 

Irroita päällisen läppä tarrakiinnityksestä 
selkäosan rungon takaosan leveästä päästä. 

Käännä päällys kokonaan selkänojan kapean 
puolen yli. 
Irroita päällisen läppä tarrakiinnityksestä 
selkänojan takaosan kapeasta päästä.
Vedä läppä pois selkänojan kapean pään 
aukosta.  

PÄÄLLISEN IRROITTAMINEN JA  ASENNUS

PAALLISEN IRROITTAMINEN: 

VAAHTOMUOVIPEHMUSTEEN, ILMATYYNYN TAI VAAHTOMUOVITÄYTTEEN IRROITTAMINEN:

VAROITUS: ALA poista tai asenna AGILITYN päällistä  kun henkilö istuu pyörätuolissa.
  ALA käytä AGILITYA ilman päällistä ja vaahtomuovipehmustetta ja aseta ilma- tai vaahtomuovitäyte tarvittaessa.

1 2

PAALLISEN ASENNUS:

3

1. Avaa päällisen vetoketju. 
2. Poista vaahtomuovipehmuste päällisen sisältä, mutta älä irroita ilmatyynyä- tai vaahtomuovitäytettä. 
3. Irroita ilmatyyny tai vaahtomuovitäyte syvennyksen tarrakiinnityksestä.
4. Jos syvennyksessä oli ilmatyyny  kiinnitettynä, vedä venttiilin letku poisvaahtomuovipehmusteen reiän läpi.  

Työnnä läppä takakautta selkänojan kapean 
pään aukon läpi. 
Paina läpän tarra yhteen selkänojan rungon 
tarran kanssa.
Käännä päällinen kokonaan selkänojan 
kapean puolen yli. 

Varmista, että päällisen vetoketjupuoli on 
asetettu selkänojaa kohden. 
Painele päällinen vasten selkänojan rungon 
etupuolen tarroja. 

Vedä päällisen leveä pää selkänojan rungon 
leveän reunan yli.   
Paina läpän tarranauha yhteen selkänojan 
leveän pään tarran kanssa.

1 2 3

SUOMI
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PAALLISEN OSAT  -  ASENNUS

VAAHTOMUOVIPEHMUSTEEN ASENNUS:

VAAHTOMUOVIPEHMUSTE    ILMATYYNYLLÄ - ASENNUS:

Aseta ilmatyynyn kankainen takaosa syven-
nykseen, ja aseta ilmantäyttöventtiilin letku 
syvennyksen kulman reiän kohdalle.   Liu’uta 
ilman¬täyttö¬venttiilin letku reiän läpi.

Aseta ilmatyyny syvennykseen. Painele 
ilmatyynyn kankainen takaosa huolellisesti 
syvennyksen tarraa vasten.

Työnnä ilmatyynyn ulkoreunat vaahtomuo-
vialustan kerrosten väliin juuri syvennyksen 
reunan alle. 

Avaa päällisen vetoketju ja aseta vaahtomuo-
vialusta ilmatyynyllä päällisen sisälle. 
Huom:  Ilmatyynyn tulee olla asetettu päällisen 
etupäätä kohti.   Vaahtomuovialustan leveän 
ja kapea pään tulee olla asetettuna päällisen 
leveän ja kapean pään mukaisesti.  

1. Avaa päällisen vetoketju ja aseta vaahtomuovipehmuste päällisen sisälle.   
Huom:  Vaahtomuovipehmusteen leveä ja kapea pää tulee olla asetettuna päällisen leveän ja kapean pään mukaisesti.   

2. Sulje päällisen vetoketju. 
3. Asenna päällinen selkäosan runkoon.

1 2 3

4 5a
a. Jos ilmatäytettä EI tarvitse säätää:
Aseta venttiilin letku vetoketjullisen alueen 
sisälle.  
Sulje päällisen vetoketju.  
Asenna päällinen selkänojan runkoon.

b. Jos ilmatäytettä tarvitse säätää: 
Sulje päällisen vetoketju osittain, mahdollis-
taen pääsyn venttiiliin.   
Asenna päällinen selkänojaan.  
Katso ILMATAYTTEEN SAATÖ. 

5b

VAAHTOMUOVIPEHMUSTE  VAAHTOMUOVITÄYTTEELLÄ - ASENNUS:

1. Aseta vastakkain vaahtomuovitäytteen takaosan tarranauha vaahtomuovipehmusteen etuosan syvennykseen tarranauhan kanssa ja paina 
ne yhteen varmiistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan. 

2. Avaa päällisen vetoketju ja aseta vaahtomuovialusta , jossa on vaahtomuovipehmuste päällisen sisälle.  
Huom:  Vaahtomuovialustan vaahtomuovipehmuste osan tulee olla asetettu päällisen etupäätä kohti.   Vaahtomuovialustan leveän ja kapea 
pään tulee olla asetettuna päällisen leveän ja kapean pään mukaisesti.  

3. Sulje päällisen vetoketju.  
4. Asenna päällinen selkänojan runkoon

SUOMI
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ILMATYYNYN  TAYTTÖ JA  SAATÖ

Huom: Ennen ilmatyyny säätötoimenpiteitä, päällisen ja vaahtomuovialustan tulee olla kunnolla asennettu selkänojan runkoon.   AGILITY:n 
tulee olla kunnolla asennettu ja säädetty pyörätuoliin.

Liu’uta pumpun suutin venttiilin päälle ja käännä vent-
tiili auki vastapäivään.
Täytä ilmatyyny ilmalla, kunnes kennot pullistuvat. 

Henkilö voi istua pyörätuolissa tavanomaisessa asennossa.   
Kierrä venttiiliä hitaasti vastapäivään päästääksesi ulos 
ilmaa, kunnes henkilö istuu mukavasti. 
Kierrä venttiiliä myötäpäivään sulkeaksesi sen.

Purista pumpun kumiletkua ja kierrä venttiiliä 
myötäpäivään sen sulkemiseksi.
Irrota pumppu. 

Irrota vetoketjua lähinnä oleva päällisen läppä.
Aseta venttiilin letku vetoketjun sisälle.
Sulje päällisen vetoketju ja kiinnitä läppä takaisin selkänojan 
runkoon. 

•	TARKISTA PAIVITTAIN ETTEI TYYNY VUODA!
•	Ilmatyynyä tulee käyttää siten, että ilmakennot osoittavat 

pyörätuolin etuosaa kohti. 
•	Käyttäjän mukavuus saattaa kärsiä, jos ilmatyyny:
•	 ei ole asetettu oikealle kohdalle
•	 ei ole oikean kokoinen vaahto¬muovi¬alustaan nähden
•	 on täytetty liikaa tai ei ole täytetty tarpeeksi  

•	Jos vaikuttaa siltä, että ilmatyyny vuotaa, katso VIANETSINTA. 
Jos ilmatyyny vuotaa edelleen, vaihda ilmatyyny tilapäisesti 
vaahtomuovipehmusteeseen ja ota yhteys ROHO Inc.:n tai 
kansainväliseen jälleenmyyjääsi.   Katso YHTEYSTIEDOT.
•	Muutokset ulkoisessa ilmanpaineessa saattaa edellyttää 

ilmatyynyn säätämistoimenpiteitä.  Tarkista ilmatyynyn tila kun 
ulkoinen ilmanpaine muuttuu. 
•	Säilytä ilmatyyny kaukana terävistä esineistä, jotka voivat 

puhkaista ilmakennot, johtaen ilman vuotamisen.

VAROITUKSET

ILMATYYNY SAATÖ:

•	Jos	ilmatyyny	on	ollut	alle	32°F	/	0°C	asteen	lämpötilassa	ja	se	tuntuu	
tavanomaista jäykemmältä, anna ilmatyynyn lämmetӓ huoneenlämmössä 
ja avaa sitten kulman ilma¬venttiili.   Rullaa ilmatäyte kasaan ja rullaa 
se sitten auki, kunnes polyuretaania on taas pehmeää ja notkeaa.   Kertaa 
ilmatyynyn säätö¬toimen¬piteet ennen käyttöö¬nottoa. 

•	ALA:
•	 käytä ilmatyynyä istuintyynynä.  
•	 altista pehmustetta kuumuudelle, avotulelle tai kuumalle 

tuhkalle.
•	 käytä venttiiliä ilmatyynyn kantamiseen tai vetämiseen.   
•	 käytä ilmatyynyä kelluntavälineenä (esim. pelastusvälineenä). 
•	 käytä sekä ilmatyynyä- että vaahtomuovipehmustetta 

samanaikaisesti. 
•	 käytä muita kuin ROHO Inc.:n tuotteita pumppuna, 

vaahtomuovipehmusteena tai korjaussarjana ilmatyynyn kanssa. 
Muuten saatat mitätöidä tuotteen takuun. 

3

21

VAROITUS:  Siirrä henkilö turvallisesti pyörätuolista.VAROITUS:  Siirrä henkilö turvallisesti pyörätuoliin.

4
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LISÄVARUSTEET

RISTISELÄN TUKITYYNY:  

Ristiselän tukityyny antaa lisätukea ristiselän alueelle.  (Ei tule kaikkien mallien mukana.)

Pakkauksen sisältöön kuuluu koukku- ja silmukkatarranauhat.  Tarranauhan koukkupuoli on esikiinnitetty ristiselän tukityynyn takaosaan. 

ALA asenna AGILITY:yn niska-/päätukea  kun henkilö istuu pyörätuolissa.

Huomioi kaikki varoitukset ja varotoimet, jotka on lueteltu AGILITY selkätukijärjestelmien käyttöoppaassa, kun asen-
nat toisen valmistajan niska-/päätuen.

AGILITY:a ei ole testattu kolmannen osapuolen valmistamien niska-/päätukien kanssa. Jos niska-/päätuki on tarpeen, 
seuraa valmistajan asennus- ja turvallisuusohjeita. 

NISKA-/PÄÄTUKI:

Niska-/päätuen asentamista varten, tutustu maahantuojan tuotetietoihin ja ohjeisiin, jotka tulevat niska-/päätuen mukana. 

Huom: Ennen toisen  valmistajan niska-/päätuen asentamista, kysy neuvoa lääkäriltä tai palveluntarjoajalta varmistaaksesi, että niska-/pää-
tuki on yhteensopiva AGILITY:n kanssa. 

Valmiiksi poratut reiät universaalin niska-/päätuen kiinnittämistä varten.
Huom:  Valmiiksi poratut reiät eivät ole saatavilla AGILITY malleissa, jotka ovat 
10 tuumaa (25.5cm) korkeita. 

VAROITUKSET:

Ristiselän tukityynyn asennus:

1. Irrota vetoketjua lähimpänä oleva päällisenläppä ja avaa päällisen vetoketju.  

2. Aseta ristiselän tukityyny päällisen sisälle, asetettuna selän kaaren kohdalle, tai kohtaan, missä se tuntuu mukavimmalta.   
Huom: Ristiselän tukityyny voidaan sijoittaa joko vaahtomuovipehmusteen eteen tai taakse.   
 Ilmatäytteisissä malleissa se suositellaan asetettavaksi vaahtomuovipehmusteen taakse.   
 Sen asettaminen ilmatyynyn eteen saattaa haitata ilmatyynyn suorituskykyä.  

3. Irroita tarranauhan liimapinnan suojapaperi silmukkapuolelta ja asettele ristiselän tukityyny haluttuun asentoon. 
Huom:  Jos silmukkainen tarranauha on liimattu päällisen sisäpuolelle, tarranauha voidaan joutua vaihtamaan päällisen useamman 
pesukerran jälkeen. 

4. Sulje päällisen vetoketju ja kiinnitä päällisen läppä uudelleen selkänojan runkoon. 

Ristiselän tukityyny irroittaminen:

1. Irrota vetoketjua lähimpänä oleva päällisläppä avaa päällisen vetoketju.

2. Irrota koukku- ja silmukkakiinnikenauhat varovaisesti toisistaan. 

Tutustu tuotetietoihin, jotka tulivat toisen ROHO lisälaitteen mukana.

MUUT LISÄVARUSTEET:

AGILITY:n muuttaminen, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen, lisäreikien poraaminen toisen valmistajan niska-/
päätuen asentamiseksi saattaa mitätöidä AGILITY -takuun.

VAROITUS:

SUOMI
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PUHDISTUS JA  DESINFIOINTI
Puhdistus ja desinfiointi ovat kaksi erillistä toimenpidettä.  Puhdistus TULEE suorittaa ennen desinfiointia.   

Huom:  Tuote TULEE puhdistaa ja desinfioida ja sen toiminta on tarkistettava aina käyttäjää vaihdettaessa.

VAROITUS: ÄLÄ käytä hioma-aineita kuten teräsvillaa tai hankaustyynyjä AGILITY:n osien puhdistukseen. 
 ÄLÄ käytä puhdistusaineita, joissa on petrolia tai orgaanisia liuotteita [eli esimerkiksi asetonia,tolueenia, metyylietyy  
 liketonia (MEK), maaöljyä, kuivapesunesteitä, liimanpoistajia] AGILITY:n osien puhdistukseen.

VAROITUS: Jos käytetään valkaisuainetta, seuraa valkaisuaineen pakkauksen turvallisuusohjeita. 

AGILITY Osa Puhdistus: Desinfiointi:

Selkänojan runko, selkänojan 
rungon kiinnikkeet, selkänojan 
putkiadapterit hajoituskuva:

Käsinpesu	lämpimässä	(40°C)	vedessä	saippuan	
ja pesusienen kanssa.   Huuhdo puhtaalla vedellä.   
Pyyhi kuivaksi puhtaalla liinalla ja anna kuivua 
kunnolla. 

Pyyhi hellästi kostealla liinalla ja kotitalous 
yleisdesinfiointiaineella. Huuhdo puhtaalla vedellä.  
Pyyhi kuivaksi puhtaalla liinalla ja anna kuivua 
kunnolla.  

Päällinen:
Huom: Irrota vaahto¬muovi- ja 
ilmatyyny ennen puhdistamista ja 
desinfiointia.
Varmista kahvan koukku- ja 
silmukkatarranauhat päällisen 
leveässä päässä. 
Käännä nurinpäin. 
Sulje vetoketju kulumien vält-
tämiseksi. 

Pese	pesukoneessa	lämpimässä	vedessä	(40°C)	
miedolla pesuaineella,   Kuivaa viileässä lämpötil-
assa kuivausrummussa. 

Pese	käsin	lämpimässä	(40°C)	vedessä	käyttäen	
perusvalkaisuainetta sekoitussuhteessa 1:10 
veteen nähden. Huuhtele kauttaaltaan puhtaalla 
vedellä. Päällisen voi myös konepestä kuumassa 
(60°C)	vedessä	desinfioinnin	suorittamiseksi.	
Ilmakuivaa.

Vaahtomuovitäyte ja ristiselän 
tukityyny:
Huom:  Irrota vaahtomuoviosat
päällisestä ennen puhdistusto-
imenpiteitä

Huom:  Desinfiointiaineet EIVAT toimi tehok-
kaasti huokoisilla pinnoilla kuten vaahtomuovilla. 
Vaihtovaahtomuoviosia voi ostaa erikseen. Likaisia 
ja tahraantuneita vaahtomuoviosia EI SAA siirtää 
käyttäjien välillä.

Pyyhi kevyesti kostealla liinalla.   ALA käytä saip-
puaa. ALA upota veteen.  Pyyhi puhtaalla liinalla.  
Anna kuivua  ennen asetat päällisen takaisin.

Ilmatyyny:
Huom: Poista ilmatyyny 
päällisestä ennen sen puhdista-
mista ja desinfioimista.
Varmista, että venttiili on kiinni. 
ALA päästä vettä tai puhdistu-
saineita ilmatyynyn sisään.

Upota ilmatyyny suureen pesualtaaseen lämpimään 
veteen	(40°C).		ROHO,	Inc.	suosittelee	nestemäisen	
miedon käsienpesuaineen, pyykinpesuaineen tai 
muiden yleispesuaineiden käyttöä. Hankaa tyynyn 
kaikki pinnat kevyesti pehmeällä muovisella 
harjalla, sienellä tai pesulapulla. Huuhdo puhtaalla 
vedellä.  Ilmakuivaa.   ÄLÄ konepese tai rumpuku-
ivaa.   ÄLÄ altista suoralle auringonvalolle. 

Käsinpesu	lämpimässä	vedessä	(40°C),	jossa	on	
yksi osa nestemäistä kotikäyttöön tarkoitettua 
valkaisuainetta ja yhdeksän osaa vettä. Huuhdo 
perusteellisesti puhtaalla vedellä.  Ilmakuivaa.  
ÄLÄ konepese tai rumpukuivaa.  ÄLÄ käsittele 
autoklaavissa.

  

 = Pyyhi kostealla liinalla 

1:9
+
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HÄVITTÄMINEN 
Tämän oppaan osilla ei ole tiettävästi ympäristöön haitallisesti vaikuttavia ominaisuuksia, jos tuotetta käytetään asianmukaisesti ja se 
hävitetään oikein.  Tuote ja/tai sen osat tulee hävittää alueesi säädösten ja lainsäädännön mukaisesti.  EI SAA POLTTAA.  

Tarkasta AGILITY ruuvit, kiinnikkeet ja kannattimet päivittäin varmiistaaksesi, etteivät ne ole kuluneet, rikkoutuneet ja että ne on kiinnitetty 
tiukasti.  Kiristä löysät ruuvit noudattaen tässä käyttöoppaassa esitettyjä ohjeita.

VAROITUS:  ALA jatka AGILITY:n käyttöä, jos jokin sen osista on rikkoutunut, tai jos osaa ei voida kiristää.  ROHO, Inc. suosittelee, että 
ammattitaitoinen asentaja tarkastaa AGILITY:n huolellisesti säännöllisin väliajoin.

Jos AGILITYN asennuksen ja säätämisen yhteydessä on hankaluuksia, tarkista seuraavat kohdat:

SELKÄNOJAN PUTKIADAPTERIN ASENTAMINEN:
1. Varmista, että sekä vasemman- (L ) että oikeanpuoleiset ( R) selkänojan putkiadapterit ovat suorasssa pyörätuolin runkoon nähdent, 

eivätkä ne ole kiertyneitä.
2. Varmista, että sekä vasemman- (L ) että oikeanpuoleiset ( R) adapterit ovat samalla korkeudella.  Käytä mittanauhaa tai viivotinta, jos se 

on tarpeen. 
3. Tavanomainen asennuskohta adapterin kiinnikkeille on selkänojaputkien takapuolella.   Jos stabilointitanko häiritsee adapterin osia kun se on 

asennettu tavanomaiseen kohtaan, adapterin kiinnikkeet voidaan asentaa selkänojan putkien etupuolelle.  Kummassakin suunnassa, vasem-
malla (L ) ja oikealla ( R) adapterin suuntamerkkien pitäisi sijaita oikeassa kohdassa asentajan näkökulmasta katsottuna.  

AGILITYN ASENTAMINEN:
1. Varmista, että sekä vasemman- (L ) että oikeanpuoleiset ( R) selkänojan putkiadapterit ovat suorassa pyörätuolin runkoon nähden, eivätkä 

ne ole kiertyneitä. 
2. Varmista, että leveysasetus on oikea kyseiselle pyörätuolille.  Selkänojanputkien leveydet saattavat vaihdella.  Selkanojan laitteisto on asen-

nettu tehtaassa useimmille pyörätuoleille soveltuvaksi.  Jos selkänojan laitteisto ei kiinnity kunnolla selkänojan kiinnikkeiden ylä- ja alatap-
peihin, tai jos salvat eivät sukeudu, leveyden säätö saattaa olla tarpeen.   Säädä leveys kuten kohdassa LEVEYDEN JA KORKEUDEN SAATÖ on 
kuvattu.   Ihanteellisen leveysasennon löytäminen voi vaatia muutaman säätökerran.

3. Jos salvat eivät sulkeudu, tarkista, ovatko turvalukot  LUKITTU ( ) -asennossa.  Turvalukkojen tulisi olla EI-LUKITTU ( ) -asennossa  
AGILITYN asentamiseksi, ja sitten LUKITTU ( ) -asennossa ennen kuin käyttäjä istuu tuoliin. 

LEVEYDEN JA KORKEUDEN SAATÖ:
1. Varmista, että vasemman- (L) ja oikeanpuoleiset (R) laitteistot ovat oikeilla puolilla.    
2. Varmista, että leveyden ja korkeuden säätöpultit ovat sijoitettu samanlaisesti kiilaosan ura reikiin. Käytä kohdistusuria kiilaosan reikien ylä- 

ja alapuolella viitteenä. 
3. Varmista, että vasemman- (L) ja oikeanpuoleiset (R) selkänojan laitteistot ovat sijoitettu samanlaisesti pystysuoriin uriin selkänojan run-

gossa.  Laske neliönmuotoisten kolojen lukumäärä liukuvalla korkeudensäätötangolla, jotka näkyvät pystysuorien urien läpi. 

SYVYYDEN JA KULMAN SAATÖ:

1.   Jos kolmiokiinnike ei liu’u, varmista, että liukuva mutteri ei ole paikallaan häiritsemässä.   

  Säädä tarvittaessa  liukuvan mutterin asentoa.

2. Varmista, että syvyys vasemmalla (L) ja oikealla (R) puolella on sama.   Vertaa kiilan päällä olevia kohdistus merkkejä. 

3. Varmista, että vasemman- (L) ja oikeanpuoliset kaksoiskoukut ovat samassa kulmassa selkänojan runkoon nähden    Vertaa kaksoiskoukku-
jen pään kohdistus merkintöjä.

Ongelmia ilmatyynyn kanssa, tarkista seuraavat kohdat:
1. Jos ilmatyyny vuotaa, varmista, että venttiili on kunnolla kiinni kääntämällä sitä myötäpäivään. Jos tyyny ei siltikään pidä ilmaa, tarkista näkyykö 

reikiä. Jos reikiä ei näy, sulje venttiili ja upota ilmatyyny pesualtaaseen tai vesiastiaan ja katso, näkyykö ilmakuplia.  Jos havaitset hyvin pieniä reikiä, 
kuivaa ilmatäyte huolellisesti ja käytä sitten korjaussarjaa, joka tuli tuotteen mukana ja seuraa korjaussarjan ohjeita. .

2. Jos havaitset suuria reikiä tai muita vuotoja, katso osio RAJOITETTU TAKUU. (Katso ILMATYYNYN SAATÖ).  Varmista, että ilmakennot osoittavat pyörä-
tuolin menosuuntaan ja että päällIinen on asetettu oikein (katso PAALLISEN  ASENNUS) JA VAAHTOMUOVIPEHMUSTE ILMATYYNYLLÄ - ASENNUS. 

3. Jos ilmatyyny liukuu pyörätuolissa, varmista, että se on asetettu oikein ja että kankainen takaosa on kiinnitetty vaahtomuovipehmusteeseen syvennyk-
sen tarraa vasten. (katso vaahtomuovialusta ilmatyynyllä - asennus).  Ilmatyynyn reunan tulee olla kerrosten välissä juuri leikkausalueen reunan alla.

VIANETSINTÄ

HUOLTO

SUOMI
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PALAUTUSEHDOT

Yhdysvalloissa
ROHO Takuu- ja Asiakaspalvelu (Warranty Service and Customer Service):  
Puhelin: 1-800-851-3449   Faksi: 1-888-551-3449
Takuupalvelu: warranty@therohogroup.com 
Asiakaspalvelu: cs@therohogroup.com                                               

Huom: Jos tuote neuvotaan palauttaman, lähetä se osoitteeseen:
ROHO, Inc.
1501 South 74th Street
Belleville, IL 62223

Yhdusvaltojen ulkopuolella:
ROHO International:  
intl@therohogroup.com    Puhelin: 1-618-277-9150   Faksi: 1-618-277-6518
Tai käy osoitteessa www.therohogroup.com saadaksesi luettelon maahantuojista 

Kaikkien palautettujen tuotteiden on oltava uusia ja käyttämättömiä, niille on saatava ROHO, Inc:n hyväksyntä ennen palautusta, ja niistä on 
maksettava uudelleenvarastointimaksu.  Ennen tuotteen palauttamista:
Yhdysvalloissa, ota yhteyttä ROHO Inc.:n takuupalveluosastoon (Warranty Service Department).
Yhdusvaltojen ulkopuolella, ota yhteys paikalliseen ROHO:n kansainväliseen jälleenmyyjään.    

RAJOITETTU TAKUU
Mitä se kattaa?
ROHO, Inc. takaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet.

Kuinka kauan se on voimassa?
Tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä:

AGILITY 
Osat

Selkänoja, selkänojan laitteisto, takakahvan laitteisto
Vaahtomuovialusta, vaahtomuovitäyte ja ristiselän tukialusta 
Ilmatäyte

-
-
-

36 kuukautta
6 kuukautta

18 kuukautta

Mitä se ei kata?
Takuu	ei	kata	väärinkäytettyä	tuotetta,	vahingossa	vahingoitettua	tuotetta,	eikä	“luonnonvoimien”,	kuten	tulvan,	pyörremyrskyn	tai	maanjäristyksen,	
vahingoittamaa tuotetta.  Minkä tahansa tuotteen ohella toimitetun lisävarusteen korvaaminen tai tuotteen muuntaminen mitätöi takuun.

Mitä asiakkaan tulee tehdä.
Yhdysvalloissa, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä ROHO Inc.:n takuupalveluosastoon (Warranty Service Department).  Huom: Kaikki ROHO, Inc:lle ilman 
valtuutusta lähetetyt tuotteet palautetaan asiakkaalle.  Yhdysvaltojen ulkopuolella, ota yhteys paikalliseen ROHO:n kansainväliseen jälleenmyyjään.    

Kysymyksiä?
Katso YHTEYSTIEDOT.

Vastuuvapauslauseke.
Kaikki epäsuorat takuut, mukaan lukien KAUPATTAVUUTTA ja TIETTYYN KÄYTTÖ¬TARKOI¬TUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT, rajoittuvat yllä 
olevassa	kohdasssa	“Kuinka	kauan	se	on	voimassa?”	esitettyihin	aikoihin,	minkä	vuoksi	kaikkia	näiden	takuiden	ja	ilmaistujen	takuiden	vastaisia	
rikkomuksia koskevat vaatimukset on esitettävä tämän ajan kuluessa.  ROHO, Inc. ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista koskien 
taloudellisia menetyksiä tai omaisuuden vioittumista, olivatpa ne ilmaistuja tai välillisten takuiden rikkomuksien tai muun seurauksia. 

Oikeutesi ja tämän takuun vaikutus niihin.
Tämä takuu rajoittaa kaikkien eoäsuorien takuiden kestoa, yllä mainituilla tavoilla, ja rajoittaa tai sulkee pois satunnaisten tai seurannaisten 
vahinkojen korvaukset.  Jotkut oikeudenkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden voimassaoloajan rajoittamista ja jotkut oikeudenkäyttöalueet 
eivät salli satunnaisten tai seurannaisten vahinkojen poissulkemista takuusta tai rajoittamista, joten on mahdollista, etteivät kyseiset lausekkeet 
koske sinua.  Vaikka tämä takuu antaakin sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, sinulla saattaa olla myös muita asianomaisesta oikeudenkäyttöalueesta 
riippuvia oikeuksia.

YHTEYSTIEDOT

SUOMI
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Mailing/Shipping Address:
1501 South 74th Street, Belleville, IL  62223-5900, USA

Administrative Offices:
100 North Florida Avenue, Belleville, IL  62221-5429, USA

www.therohogroup.com
U.S.: 1-800-851-3449  Fax 1-888-551-3449

Outside U.S.: 1-618-277-9150  Fax 1-618-277-6518
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