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JOSI-Wismi 

Johdanto

Kiitos laadukkaan John GmbH tuotteen JOSI-Wismin hankinnasta.
JOSI-Wismi on täydellinen seuralainen luonnosta nauttimiseen läheistesi kanssa. Siihen voidaan 
sovittimen avulla helposti ja nopeasti asentaa erilaisia pyöriä tai polkupyörän vetotanko. JOSI-Wismi 
mukautuu siten erilaisiin maisemaolosuhteisiin. Istuimessa on pehmustettu päällinen. Lisäksi runko 
voidaan varustaa esim. pehmusteilla jalkatuilla ja päätuella.

JOSI Wismin voi kallistaa jopa 35° (istuinrunko + istuinjärjestelmä)

Ennen kuin käytät JOSI-Wismia, lue läpi tämä käyttöohje ja kaikki muistiinpanot. Tällä tavoin 
voidaan välttää käyttövirheistä aiheutuvia vaurioita ja voit käyttää JOSI-Wismia optimaalisesti. 

Käyttötarkoitus

Mallista riippuen JOSI-Wismi on terapiarattaat tai istuinjärjestelmä + -runko tai istuinrunko, joka sopii 
lapsille ja nuorille, joilla on vakava liikkumiseen liittyvä vamma tai kyvyttömyys kävellä. Lisäksi JOSI-
Wismi on sopiva "maastokäyttöön" ja avaa siten uusia mahdollisuuksia liikkua luonnossa. 

Käyttäjän tarpeista riippuen JOSI-Wismiä voidaan käyttää terapiarattaina, juoksurattaina tai 
polkupyörän perävaununa. Lisävarustevalikoima ja modulaarinen rakenne mahdollistavat 
kokoonpanon, jota voivat käyttää myös henkilöt joilla on kävelyongelmia / tai ovat kykenemättömiä 
kävelemään, kuten:

- korkea tai matala lihastonus
- raajojen menetys
- raajavikoja ja / tai epämuodostumia
- nivelkontraktuureja
- nivelvaurioita

Declaration of Conformity  / CE-vaatimustenmukaisuus vakuutus

Valmistaja, John GmbH ilmoittaa yksinomaisella vastuullaan, että JOSI-Wismi terapiarattaiden 
runko on EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/EEC vaatimusten mukainen.
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Käyttö ja optiot
JOSI-Wismi soveltuu sekä päällystetyille että päällystämättömille teille, pyöräteille ja kävelyreiteille. 
Suuri etupyörän kallistuskulma tukee off-road-ominaisuutta.
• Lyhyen etuosan ja kääntyvän etupyörän avulla, sitä voi käyttää myös sisätiloissa. 

Kontraindikaatiot

Huomioi:
Jos kuljetettavalla on crainiocerebraalinen trauma ja / tai kaikki sairaudet, joissa on 
yliherkkyyttä vaikutuksille, käyttöä polkupyörän perävaununa on vältettävä.

Takuu

Takuuaika vastaa John GmbH:n yleisiä ehtoja:

• 3 vuotta: alumiinirunko

• 1 vuosi: jarrut, jarruvipu ja renkaat

Yleiskatsaus ja varustus (terapiarattaat)

- 12,5 tuuman off-road-eturengas

- 20 tuuman takarenkaat sis. rumpujarrut

- läpiakseli takarenkaissa

- 2 jarruvipua ja paikoitusjarru

- säädettävä jousitus molemmissa renkaissa

- säädettävä ergonominen käsi- / työntökahva

- alumiininen turvarunko

- kokoontaitettavat runko, kuomu ja selkäosa (ilman työkaluja)

-  kuomu ikkunalla sis. turvatanko

-  5-pisteturvavyöliivi, pehmustettu, säädettävä (terapiarattaat)

- käsituet, verhoillut

-  pehmustetut päälliset  (terapiarattaat)
vaahtomuovi pehmusteet, nylon-päälliset)

-  jalkatuki pohjepehmusteella, säädettävä (optio)

-  kaatumiseste, käännettävä (optio)
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Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje läpi ennen tuotteen käyttöä. Tämän käyttöohjeen ohjeita on noudatettava 
turvallisuusriskien minimoimiseksi. Lisäksi vaaratilanteiden välttämiseksi tarvitaan varovaisuutta ja 
tervettä järkeä. Muista tutustua JOSI-Wismiin ennen ensimmäistä käyttökertaasi.

On tärkeää noudattaa teknisiä tietoja (mukaan lukien sallittu kokonaispaino).

Käytä kaatumisesteitä tilatenteesta ja ympäristöolosuhteista riippuen.

Pneumaattisten ilmakumirenkaiden ilmanpaine tulee olla noin 2,5 bar.

Kiinnitä huomiota rattaiden stabiliteettiin ylämäkeen ja maastossa ajettaessa, 
            älä aja suoraan esteitä päin.

Nosta JOSI-Wismiä vain rungosta.

Kiinnitä huomiota painon jakautumiseen äläkä kiinnitä painavia esineitä työntötankoon, joka     
            vaikuttaa painopisteeseen.

Seisauta JOSI-Wismi aina tasaiselle pinnalle ja kytke seisontajarrut päälle. 

Käyttäjät on aina kiinnitettävä 5-pisteturvavyöllä.

Älä koskaan jätä kuljetettavaa vartioimatta, vaikka hän olisi kiinnitetty turvavöillä ja 
            jarrut olisi lukittu.

JOSI-Wismi on hyväksytty vain yhden henkilön kuljettamiseen.

Varmista, että kaikki ruuviliitännät, lukot, ja kiinnikkeet ovat turvallisesti lukittu.

Kytke jarrut päälle, aina kun asetat käyttäjää rattaisiin. 

Käytä ramppeja ja hissejä, kulje portaista vain toisen henkilön avustuksella.

Kiinnitä huomiota ettei sormet jää puristuksiin säädön ja asennuksen aikana.

Kiinnitä huomiota ettei kuljetuksen aikana JOSI-Wismistä ei roiku mitään osaa.

Varmista, ettei JOSI-Wismin ulkopuolella roiku käytön aikana mitään esineitä tai 
            käyttäjän vartalon osia.

Valtuutetun jälleenmyyjän tulee tehdä kaikki säädöt ja asennukset (keskiasennus,   
             turvavyön korkeus jne.). Samoin valtuutetun jälleenmyyjän tulee asentaa lisävarusteet.
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Lisäksi, jos käytät Josi-Wismiä polkupyörän perävaununa:

Pneumaattisten ilmakumirenkaiden paine tulee olla 3 baria.

Vältä tiukkoja käännöksiä ja äkillisiä suunnanmuutoksia.

Varmista, että vetovarsi on oikein kiinnitetty ja lukittu.
Katso kappale Polkupyörän vetovarsi.

Tutustu polkupyörän perävaunun ajo-ominaisuuksia ennen kuin kuljetat sillä lastasi.

Kuljetettavat on aina kiinnitettävä 5-pisteturvavyöllä.

Käyttäjän on aina pidettävä pyöräilykypärää polkupyörällä vedettäessä.

Älä käytä terapiapöytää polkupyörän perävaunussa.

Noudata aina liikennesääntöjä.

Varmista, että kaikki polkupyörän vetovarren ja adapterin osat on käytössä ja kiinnitetty oikein.

Älä tee muutoksia kytkentään äläkä mitään muutoksia tuotteeseen. 

Perävaunu pidentää jarrutusmatkaa. Aja ennakoiden.

Noudata aina mukana toimitettuja  "Weber-kytkimen" turvallisuusohjeita. 

Ole hyvä ja lue myös liitteenä olevat käyttöohjeet "Weberin kytkentä".

Lisäksi, jos käytät istuinjärjestelmää ja JOSI-Wismi-runkoa:

Varmista, että istuinjärjestelmä on tiukasti kiinnitetty adapteriin. 

Tarkista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty JOSI-Wismi-runkoon. 

Varmista, että oikeanlainen adapteri on lukittu oikein.
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JOSI-Wismin avaaminen

1) Avaa etuosa (tarvittaessa)
Avaa etuosa nuolen suuntaisesti.

2) Nosta selkäosa ylös
 Avaa pikalukitukset molemmilta puolilta

Nosta selkäosa ylös ja lukitse 
pikalukitukset uudestaan.

HUOMIO!
Varmista, että pikalukitus on lukittu oikein!
Lukitusten on oltava täysin lukittu myös toisiinsa.

3) Kiinnitä takapyörät
Pidä vapautuspainiketta alhaalla ja aseta
akseli akselin pidikkeeseen.
Kun akseli on asetettu kokonaan
pidikkeeseen, vapautus voidaan irrottaa.

Huom: 
Varmista, että akseliin ja akselitukeen ei pääse 
vieraita esineitä tai likaa!
Huomio!
Tarkista, että akseli on asennettu oikein.
Takapyörää ei saa olla mahdollista irrottaa 
ilman vapautusvivusta painamista.

2) Rücken aufklappen
Lösen Sie den Schnellspanner auf beiden  
Seiten und klappen den Rücken zu. Verriegeln  
Sie den Schnellspanner dannach wieder.

Huom:
Tarvittaessa työntötanko 
on ensin avattava nuolen 
suuntaisesti.
Voit tehdä tämän 
avaamalla pikalukitukset 
molemmilta puolilta.
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4) Pyörän asennus tai vetovarren asennus
Katso kappale "Adapterijärjestelmä" seur. sivu.

5) Etuosan kokoontaittaminen ja lukitus
Avaa etuosa kokonaan ja lukitse se
kevyesti painamalla nuolen
suuntaisesti.

HUOMIO! 
Varmista, että lukitusmekanismi on 
kokonaan lukittunut paikoilleen.

6) Kuomun kokoontaittaminen

HUOMIO!
Varmista, että lukitusmekanismi on 
kokonaan lukittunut paikoilleen.

Työntötangon säätäminen
Vedä pikalukitusvivusta
työntötangon vapauttamiseksi.

7) Taittomekanismin suojien asentaminen
Sulje taittomekanismin suojus
kiinnittämällä painonepparit.
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Adapterijärjestelmät

Adapterit varmistavat kaikkien liitososien vakaan 
ja turvallisen pidon. Täydellinen muoto takaa 
nopean osan vaihdon.
Lisäosan vaihtamiseksi, vedä vain lukitusvivusta 
jonka jälkeen lisäosa voidaan irroittaa.

1) Asennus
Lisäosat asennetaan kiskoon
liu'uttamalla osaa ylöspäin.

HUOMIO!
Varmista, että lukitusmekanismi on 
kokonaan lukittunut paikoilleen.

1) Irrottaminen
Lisäosat voidaan helposti irrottaa
vetämällä lukitusvivusta ulospäin.

HUOMIO!
Varmista, että lisäosa on 
tiukasti lukittunut paikoilleen.

Saatavilla olevat adapterit

Terapiarattaisiin: 
 7“ kääntyvä etupyörä        12.5“ off-road etupyörä Vetovarsi polkupyörään
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JOSI-Wismin kokoontaittaminen

1) Kokoontaittomekanismi
Avaa kokoontaittomekanismin suojukset.

Avaa nepparit ja irrota suojukset

Vedä lukitusmekanismista
nuolen suuntaan ja
runko taittuu kasaan.

2) Kuomu / työntökahva
Vapauta kuomu vetämällä lukitusmekanismia
ja taitamalla se kasaan.
Työntötanko voidaan siirtää alaspäin
vapauttamalla pikalukitus molemmilta puolilta.

Huom:
Kuomun kangas tulee 
laskostaa kasaan 
oikeaan asentoon.

2) Rücken aufklappen
Lösen Sie den Schnellspanner auf beiden  
Seiten und klappen den Rücken zu. Verriegeln  
Sie den Schnellspanner dannach wieder.3) Selkäosan kokoontaittaminen

Kun vapautat pikalukituksen molemmilta 
puolilta, selkäosa voidaan taittaa kasaan.
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JOSI-Wismin kokoontaittaminen

4) Pyörien irrottaminen
Takapyörät voidaan irrottaa akselin
pikalukituksesta painamalla.

Adapterin irrottaminen
(katso kappale Adapterit)

5) Etuosan kokoontaittaminen
Taita etuosa kasaan nuoleen suuntaisesti vetämällä.

Huom:
Etuosa voidaan kiinnittää työntötangolla. 
Vapauta työntötangon pikalukitus, taita 
se etuosan päälle ja sulje pikalukitus 
uudelleen.
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Säädöt

Painopisteen säätäminen

Rattaiden keskiosaa ja siten painopistettä voidaan säätää asentamalla akseli useisiin eri kohtiin 
keskiosassa. Tätä tarkoitusta varten ruuvi A ja mutteri B pitää irroittaa (katso kuva). 
Varmista, että osaat koota kaikki osat takaisin paikoilleen oikein.
HUOMIO!

     Väärin säädetyllä painopisteellä voi olla kielteinen vaikutus ajo-ominaisuuksiin. 
     Vältä rattaiden kallistumista taaksepäin väärin säädetyn painopisteen takia. 

     Kaatumiseste on saatavana lisävarusteena.

Kaatumiseste

Kaatumiseste voidaan kääntää rattaiden alle painamalla kuvan osoittamasta kohdasta. 

Sitä voidaan käyttää myös kallistustukena.

Jousitus

Jousituksen kovuutta voidaan säätää ripustuksen säätörenkailla käyttäjän painon mukaiseksi. 
Kiristämällä (käännä säätörengasta myötäpäivään) jouseen saadaan korkeampi jännitystaso ja siten 
säädettyä suuremmalle painolle sopivaksi. Alemman jännitystason saamiseksi säätörengasta 
voidaan löysätä (käännä säätörengasta vastapäivään).

Huom:

Jousituksen ei tulisi ylittää 35% kuormitettuna (JOSI-Wismi ja käyttäjä).

Esimerkiksi: Kokonaisjousitus 25 mm vähennys 20 % = 20 mm jousirengas

Huomio!

Säätörengasta ei saa kääntää 
kierteen ulkopuolelle.

Jousi ei saa olla liian löysällä 
aluslevyn ja säätörenkaan 
välissä.

jousirengas 25 mm

säätörengas 

B
A
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Istuinjärjestelmä (lisävaruste)

JOSI-Wismi voidaan varustaa istuinjärjestelmällä paremman istuma-

asennon saavuttamiseksi. Kaikki varusteet voidaan säätää helposti 

velcro-tarrapintojen avulla.

Istuinjärjestelmään kuuluu seuraavat osat::

- Muotoiltu päätuki (tarrasäädettävä)

- Thoracic-pehmusteet sis. selkäpehmuste
(=vartalotuet, säädettävä)

- Anatomisesti säädettävä istuintyyny

o sis. reunapalat (säädettävä)

o Sivujen asemointipalat (säädettävä)

o Abduktiokiila (säädettävä)

- Jalkatuki (tarrasäädettävä)

Sivusuuntainen asemointi 
Istuimen sivuttaissuuntainen tuenta voidaan 
kustomoida käyttäjän tarpeen mukaan. Korota 
istuintyynyä siltä sivulta, mistä haluat nostaa 
istuinasentoa.

Huom:
Tarvittaessa korotinpala voidaan poistaa 
myös kokonaan.

 Tuberkante
Die Tuberkante kann durch öffnen und heraus 
nehmen des Kissen angepasst werden. 
Im vorderen Teil des Kissens kann ein dickerer  
oder dünnerer Schaumstoff eingefügt werden.

Reunapalat 
Reunapaloja voi säätää avaamalla 

istuintyynyn vetoketju. Tyynyn etureunassa voi 
käyttää paksumpaa tai ohuempaa vaahtomuovipalaa. 

Huom:
Tarvittaessa  vaahtomuovipala voidaan poistaa 
myös kokonaan.
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Turvavöiden asennus

Kiinnitä turvavyö seuraavasti: Ylemmät hihnat on ohjattava 
hartioiden ja alemmat hihnat reisien yli. 

Huom:  Varmista, että turvavyöt ovat olkapäitä vasten. 
Pehmusteissa on tarranauha, joka pitää ne paikallaan.

Sulje solki seuraavasti: 

1) Soljen sulkeminen
Aseta kaksi ylempää soljen osaa
toistensa päälle ja kiinnitä ne sitten
turvavyön solkeen.

Huom: 
Jos, vyö on liian lyhyt katso 
kohta 3 (turvavyön 
löysääminen)

2) Turvavyön pituuden säätö
Säädä turvavyön hihnan pituutta vetämällä hihnasta.

3) Turvavyön löysääminen
Hihnan irrottamiseksi avaa lukitusta ja
istuimen etuosassa ja vedä hihnaa
pidemmäksi.

Huom:
Turvavyö aukeaa painamalla 
punaista aukaisunappia.
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Turvavöiden säätö 

1) Irrota kuomu
Avaa kuomu kokonaan (katso
JOSI-Wismin kokoontaittaminen)

Avaa molemmat vetoketjut
irrottaaksesi kuomun selkäosasta
ja avataksesi selkäosan.

2) Irrota turvavyö
Löysää takana olevaa pituussäätimen
kuusiokoloruuvia.

Vedä hihna kokonaan ulos pituus-
säätimestä.

Tarvittavat työkalut:   
Kuusiokololenkkiavain 8 mm 
Kuusiokoloavain 3 mm

3) Irrota turvavöiden hihnaliitin
Avaa selkänoja päästäksesi 
käsiksi hihnaliittimeen.
Irrota vyöt hihnaliittimestä ja 
vedä ne selkänojan 
etuosasta läpi.

4) Säädä turvavyöhihnat
Pujota hihnat takaisin aukon läpi.
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Huom:
Jos lähtöpaikkoja ei ole vielä leikattu auki, ne on 
leikattava terävällä veitsellä auki.

HUOMIO!

Leikkaa vain määrättyjä lähtöpaikkoja 
auki, repeytymisen välttämiseksi.

5) Ohjaa turvavyön hihnat takaisin paikalleen
Ohjaa hihnat uudelleen hihnaliittimeen 
ja tarkista, että ne ovat oikein asennettu.

6) Aseta selkäosa ja kuomu takaisin paikalleen:

- Sulje selkänojan vetoketju puoleen väliin asti.
- Kiinnitä hihnaliitin takana (aseta ruuvi rungon ja kankaan läpi) ja aseta hihnat takaisin

hihnaliittimeen.
- Sulje selkäosan päällinen kokonaan.
- Kiinnitä kuomu kokonaan vetoketjulla.

Turvavyön ympärysmitan / pituuden säätö:

Huom: Jos rattaissa on takalaukku, se on ripustettava kokonaan ylös.

1) Irrota takalaukku
Löysää laukunpidikettä
vetämällä sitä nuolen suuntaan.
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2) Avaa selkäosa
Avaa selkätuen  tarrapinta ja nosta se kokonaan
ylöspäin, että yletyt turvavyöhihnan säätöön.

3) Säädä turvavyön pituutta

Vyön pidentäminen - Paina solkea.

Vyön kiristäminen - Vedä turvavyön hihnaa
ja pidä soljesta kiinnit toisella kädellä.

Huom:
Kun vyö on asetettu haluttuun 
pituuteen, vedä hihnasta vyön 
kiristämiseksi.

4) Aseta selkäosan päällinen ja laukku takaisin
 Sulje selkäosan päällinen ja lisää laukku takaisin paikalleen.
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Pyörän vetovarsi
Vetovarren avulla JOSI-Wismiä
voi käyttää myös polkupyörän 
perävaununa.
Adapterijärjestelmä takaa nopean ja 
helpon käytön.

HUOMIO!
Lue luku 
Turvallisuusohjeet 
ennen ensimmäistä 
käyttökertaa.

1) Vetovarren asennus
Asenna vetovarsi JOSI-Wismiin
(katso kappale Adapterijärjestelmät)

2) Weber-kytkentä 
Weberin avulla voit yhdistää vetovarren 
pyöräsi kanssa.
(katso Weber-kytkennän asennus) 

HUOMIO! 

ue Weber-kytkimen asennusohjeet 
ja noudata niitä tarkasti.

3) Turvavyön kytkentä
Kytke turvavyö runkoon kiinnitetyllä 
hihnalla.

HUOMIO!

Kiinnitä turvavyö JOSI-Wismin 
runkoon.

3) Turvallisuuspaketti
Asenna seuraavat osat: 
- Heijastimet edessä (valkoinen)
- Heijastimet takana (punainen)
- Pyörän heijastimet
- Huomiolippu

HUOMIO! 

Huomioi oheiset ohjeet,
jotka koskevat turvasarjan 
asentamista.



Jarrut / Seisontajarrut

1) Jarruttaminen
Jarruta kahden jarrukahvan avulla. 
Molempia pyöriä voi jarruttaa myös 
erikseen, jonka ansiosta on mahdollista 
muuttaa suuntaa myös alasmäkee 
ajettaessa.

Huom: 
Jarruja voidaan käyttää pysäköintijarruina.
Tätä varten lukitse jarrukahva punaisella lukolla. 

Istuinjärjestelmän runko

1) Asennuslevy  (kallistettava)
istuinrungon istuinkulmaa voidaan 
säätää painamalla työntökahvan 
vapautusvivusta. Pidä lukituspainiketta 
painettuna alas, kun säädät 
asentoa. Kun istuinkulma on 
halutussa asennossa, voit vapauttaa 
lukon. Asento pysyy nyt  
säädetyssä asennossa.

huom: 
Saatavana on myös jäykkä asennuslevy.
Jäykkä asennuslevy voidaan asentaa kahteen eri 
istuinkulmaan. 

huom: 
Asennuslevy voidaan varustaa erilaisilla adaptereilla 
(esim. Trapezoidisella adapterilla). Noudata 
asennusohjeen käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita.

huom: 
Jalkatuet / jalkalaatikot kallistuvat automaattisesti 
yhdessä asennuslevyn kanssa.
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Huolto  

Tekninen tarkastus

ennen jokaista käyttökertaa 

ennen jokaista käyttökertaa

ennen jokaista käyttökertaa

ennen jokaista käyttökertaa

o Visuaalinen tarkastus (esim. vaurioiden osalta)

o Turvavöiden säätö ja lukituksen toimivuus

o jarrujen testaus

o kokoontaittomekanismit ja lukitukset

o valot (jos käytössä)

o renkaiden ilmanpaine

o renkaat, laakerit, johdot jne.

o ruuviliittimet

Jos vikoja löytyy, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään korjataaksesi ne.

Hoito-  / pesu-ohjeet

Runko voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla. 
Kaikki kankaat voidaan pestä lämpimällä vedellä ja desinfioida kaupallisesti saatavilla olevilla 
desinfiointiaineilla. 

Säilytä JOSI Wismi kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. JOSI Wismin tulee olla kuiva ennen 
säilytystä, jotta vältytään homeen kasvulta ja hometahrojen muodostumiselta. 
Altista JOSI Wismi niin vähän suoralle auringonvalolle kuin mahdollista, jotta värit eivät haalistu. 

Älä säilytä tuotetta pitkää aikaa polkupyörään kytkettynä.

kuukausittain, ennen jokaista käyttökertaa 

kuukausittain

kuukausittain

kuukausittain
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Tekninen käyttöikä ja kestävyys
JOSI-Wismi on valmistettu korroosiosuojatuista materiaaleista (pulverimaalattu 
alumiinirunko). Tuote sisältää osia tai komponentteja, jotka kuluvat normaalissa käytössä, 
mutta joiden kuluminen riippuu tuotteen käytön tyypistä, tiheydestä sekä huollosta ja 
hoidosta. Näin on erityisesti intensiivisen käytön yhteydessä (päivittäinen käyttö kaikissa 
sääolosuhteissa tai vastaavissa). Näissä tapauksissa, joissa ennenaikainen kuluminen 
johtuu kovasta käytöstä, tuotteessa ei kuitenkaan ole automaattisesti mitään vikaa.

Kestävyys riippuu käyttäjien yksilöllisistä käyttötavoista ja -määrästä sekä hoidosta ja 
ylläpidosta, kuten:

-  käyttömäärä kilometreinä
-  kuormitus: matkustajien ja matkatavaroiden paino
-  ajotapa: kovuus ja jarrutusten kovuus
-  nopeat käännökset
-  sääolosuhteet
-  ultraviolettisäteet
-  kosteus
-  lika ja tahrat ja niiden puhdistaminen
-  lämpötila
-  suolainen ilma
-  kosketus suolaisen veden kanssa
-  katujen suolaus
-  varastointi ja säilytysolosuhteet
-  huollon ja hoidon määrä ja taajuus 

Uudelleenkäyttö 
Tuote soveltuu käytettäväksi uudelleen. Päälliset / verhoilu voidaan muuttaa erikseen tai 
poistaa puhdistusta varten. Yleensä on suositeltavaa, että JOSI-Wismi huolletaan 
valmistajalla ennen uudelleenkäyttöä. Kulutuvat osat on vaihdettava ennen 
uudelleenkäyttöä.
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JOSI-Wismi koko S koko M koko L

79 cm 

156 cm 

111 cm 

47 cm 

68 x 67 x 62 cm 

85 KG 

16 KG 

20“ 

45 cm asti 

38 cm asti 

44 cm asti 

80 cm 

35° asti

79 cm 

167 cm 

111 cm 

47 cm 

68 x 67 x 62 cm  

85 KG 

17 KG    

20“ 

45 cmasti  

38 cm asti 

52 cm asti 

80 cm 

35° asti

79 cm

178 cm 

121 cm

47 cm

68 x 71 x 64 cm

85 KG

19,5 KG

20“

45 cm  asti 

38 cm asti 

60 cm asti 

90 cm 

35° asti

alustan leveys (B) 

pituus (L) 

korkeus (H) 

sisäleveys (I) 

pakkausmitat 
(BTH)

kuormitus  

paino 
(runko ja päälliset)

takapyörät

istuinleveys 

istuinsyvyys

jalkapituus  

selkäosan korkeus 

Kallistus 
(istuinjärjestelmä + runko)
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Tekniset tiedot




