
Asennus

Pura tuote pakkauksesta ja 
lue käyttöohjeet huolellisesti 
ennen tuotteen asentamista. 
Tee perusteellinen tuotetar-
kastus ennen tuotteen käyt-

1. vaihtoehto: 
Asennus pyörätuolin putkiin

Kiinnitä vyöjärjestelmän päät 
pyörätuolin istuimen sivuput-
kien ympärille ja kiristä kiristys-
soljilla.

töönottoa. Ole tarkkana kunkin 
lisäosan asentamisessa, jos 
vyöjärjestelmä on irti tai löysä, 
se voi aiheuttaa käyttäjälle kuris-
tumis- tai muun vaaratilanteen. 

Vyöjärjestelmiin ei saa tehdä 
minkäänlaisia muutoksia. Jos 
tuotetta modifioidaan valmistaja 
ei ota mitään vastuuta muutok-
sista johtuvista menetyksistä.

2. vaihtoehto: 
Asennus istuinjärjestelmään 
klipsikiinnikkeiden avulla

Asenna vyöjärjestelmä lisävarus-
teena saatavien klipsien ja kiinnik-
keiden avulla. Kiinnikkeet kiinnite-
tään istuimeen ruuveilla tai niiteil-
lä, jonka jälkeen vyön hihnat pu-
jotetaan kiinnikkeiden ja klipsien 
aukoista, kiristetään sopivaksi ja 
painetaan klipsit kiinni.

3. vaihtoehto: 
Asennus pyörätuolin putkiin 
klipsikiinnikkeiden avulla

Vyöt voi kiinnittää myös lisävar-
usteena saatavan klipsien ja kiin-
nikkeiden avulla pyörätuolin 
putkiin. Kiinnitä klipsikiinnikkeet 
pyörätuolin takaputkiin, pujota 
vyön hihnat klipsien läpi ja paina 
klipsit kiinni.

Pesu- ja huolto-ohjeet

Tarkista tuote säännöllisesti silmämääräisesti muodonmuutosten, kulumisen tai 
vääntymisten varalta ja vaihda tarvittaessa.

Puhdistus - vähäinen lika 
1. Pyyhi päällinen neutraalilla tai miedosti emäksisellä, pintapuhdistusaineella tai esim. 0,1%   
 klooriliuos (1000 ppm) ja lämpimällä vedellä.

2. Huuhtele päällinen puhtaalla vedellä ja puhdistusliinalla..

3. Kuivaa päällinen huolellisesti puhdistusliinalla. 

Puhdistus - erittäin likainen 
1. Puhdista kaikki ruumiinnesteiden eli veren, virtsan, ulosteiden, syljen, haavaeritteiden ja kaik-
kien muiden ruumiin eritteiden roiskeet mahdollisimman pian 1% klooriliuoksella (10 000 ppm) 
ja lämpimällä vedellä.

2. Huuhtele päällinen puhtaalla vedellä ja puhdistusliinalla.

3. Kuivaa huolellisesti ennen uudelleen asentamista.

Tuotemateriaalit: Tarkista materiaalikohtaiset pesuohjeet kunkin tuotteen pesulapusta:
1. Neopreeni   kumi
2. Skai-keinonahka, pehmeä 11%PES/puuvilla, 89% PVC-yhdistelmä
3. Litteä kudottu kangas  polyester
4. Spacer -verkkomateriaali 100% polyester
5. Koukku ja lenkki kerros  polyamidi
6. Hihnat    polyester, polypropylene
7. Helmanauha  lycra/polyester/pehmeä onttokuituinen puuvilla
8. Codura   polyamidi, polyuretaani pinnoite
9. Luonnonkumi  luonnonkumi, ei-allergisoiva
10. Vetoketju 10)  polyester
11. Pehmuste 11)  polyester vaahto
12. Ompelulanka 12)   polyester

KÄYTTÖOHJE     FIN

John GmbH turva- ja erikoisvyöt

Varastointi – Säilytä tuotteita puhtaassa ja kuivassa ympäristössä.

– Säilytä tuotteita suojamuovissa.

– Älä säilytä pattereiden tai muiden  lämmityslaitteiden vieressä.

– Suojaa tuotteet suoralta auringonvalolta.

– Tuotteet toimitetaan ei-steriilissä pakkauksessa.

Varmistaaksesi, että vyöjärjestelmä toimii moitteettomasti ja suojaa käyttäjää pyörätuolissa 
tai muussa istuimessa, lue käyttöohjeet huolellisesti läpi. Turvavyöjärjestelmät saa asentaa 
vain terveydenhuoltoalan ammattilainen. Vyöjärjestelmiä ei saa käyttää turvavöinä 
ajoneuvossa!

HUOMIOI  TURVALLISUUS!

Tuoteversiot:
– Rintakehä-/olkavyöt 6, 7, 10, 12
– 4-pisterintakehävyöt 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12
– 2- ja 4-pistelantiovyöt 1, 4, 5, 6,7, 8, 9, 12
– lantiovyöt 1, 4, 6, 7, 12
– 4 ja 5-pistevyöt 1, 4, 5, 6, 7, 12
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