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1 Yleistä 
 
Hyvä asiakas, 
 
Tämä käyttöohje sisältää lääkinnällisen apuvälineen tuotekuvauksen ja tärkeät suuntaviivat tuotteen 
oikeanlaiseen ja turvalliseen käyttöön. Lue tämä käyttöohje läpi ennen tuotteen käyttöä. Tutustu 
erityisesti turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä. 
 
REHASENSE noudattaa jatkuvan tuotekehityksen periaatetta ja varaa itsellään oikeuden muuttaa 
tässä käyttöohjeessa ilmoitettuja tuotespesifikaatiota ja tuotteen toiminnallisuuksia ilman erillistä 
ilmoitusta. 
 
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi tai suoraan valmistajaan. 
Yhteystiedot löydät tämän käyttöohjeen viimeiseltä sivulta. 

 

2 Käyttötarkoitus, indikaatiot & kontraindikaatiot 
 
Käyttötarkoitus: Pixel kävelyteline on suunniteltu kävelyn apuvälineeksi henkilöille, joilla on vaikeuksia 
esimerkiksi itsenäisessä liikkumisessa tai seisomisessa. Kävelyteline auttaa seisomaan, kävelemään 
ja suoriutumaan päivittäisistä askareista helpommin ilman avustajaa. Tuotteen käyttö muuhun kuin 
sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen on kielletty. Tuote on suunniteltu vain sisäkäyttöön. 
 
Indikaatiot: Tuote on suunniteltu henkilöille, jotka eri terveysongelmista johtuen, tarvitsevat tukea ja 
apua seisomiseen ja kävelyyn.  
 
Kontraindikaatiot: Tuotetta ei saa käyttää ulkona. Tuote ei sovellu henkilöille, joilla on vakavia 
tasapaino-ongelmia, huono vartalon hallinta tai liian heikot lihasvoimat seisomiseen ja kävelemiseen 
rollaattorin avulla. Lääkärin, fysioterapeutin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tulee arvioida 
käyttäjän tuotteen käyttötarve ja käyttömahdollisuudet. 
 

3 Toimitus & yleinen tuotekuvaus 
 
Pixel kävelytelineet toimitetaan pahvipakkauksessa, kokoontaitettuna helpomman kuljetuksen 
varmistamiseksi: 
 
Toimitus sisältää: 

 1 kokonainen, käyttövalmis, kokoontaitettu kävelyteline  

 1 käyttöohje 
 
Pixel on neljä pyöräinen, kevyt kävelyteline kokoontaitettavalla rungolla. Tuote on valmistettu 
alumiinista, joten se on erittäin kevyt kuljettaa ja varastoida. Kävelytelineessä on erinomainen 
liikkuvuus, stabiliteetti ja siinä on erikokoisille käyttäjille sopivaksi säädettävä, korkeussäädettävä 
yhtenäinen työntökahva ja yhtenäinen jarrukahva. Tuote koostuu pulverimaalatusta alumiiniputkesta 
valmistetusta metallirungosta ja se on varustettu tekstiilietukorilla ja muovitarjottimella, joissa käyttäjä 
voi kuljettaa pieniä tavaroita. Kävelytelineessä on sisäkäyttöön tarkoitetut 6 tuuman renkaat. 

4 Turvallisuusohjeet 
 
Varmista, että tuotteen käyttäjä lukee tämän käyttöohjeen läpi ennen käyttöä. Valmistaja ei ota mitään 
vastuuta tuote-  tai henkilövahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta 
jättämisestä.  
 

 Käyttörajoitukset 

 Tuotetta ei saa kuormittaa yli 110 kg. 
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 Tuotteen etukoria ei saa kuormittaa yli 5 kg. 

 Tuote on suunniteltu vain sisäkäyttöön, tasaisille, sileille pinnoille. 

 Tuotteen päällä ei saa istua. 

 Jarrut PITÄÄ OLLA LUKITTUNA, kun kävelyteline pysäytetään ja jätetään vartioimatta. 
 

 Tapaturmien välttäminen 

 Käytä tuotetta vain siihen käyttötarkoitukseen mihin se on suunniteltu. 

 Käytä tuotetta vain, kun se on täysin käyttökunnossa. 

 Älä tee tuotteeseen mitään muutostöitä, ellei sinulla ole valmistajan kirjallinen suostumus 
kyseiseen modifikaatioon. 

 Käyttäjän on huolehdittava siitä, etteivät sormet tai muut ruumiinosat jää tuotteen 
säädettävien osien väliin. 

 Tuotetta saa käyttää vain tasaisella pinnalla. 

 Kaikkien neljän pyörän tulee olla kiinni lattiassa AINA tuotetta käytettäessä. Tällä 
varmistetaan, että kävelyteline on tasapainossa ja vältytään onnettomuuksilta.  

 Käsijarrut tulee olla lukittuna AINA, kun tuote seisoo paikallaan. 
 

 

 
Ole varovainen, kun näet tämän symbolin laitteessa. Käyttäjän ja / tai avustajan sormet 
tai muut ruumiinosat voivat jäädä loukkuun laitteen osien väliin laitteen kokoon-
taittamisen tai säätämisen aikana. Ole erittäin varovainen, kun säädät laitetta. Huomioi 
laitteen liikkuvien osien väliset aukot, jotta vältät sormien tai muiden ruumiinosien 
jäämisen niiden väliin. 
 

 

5 Tuotekuvaus 

         

Yhtenäinen 

jarrukahva 

Yhtenäinen 

työntökahva 

 

Etukori 
Kokoontaittosarana 

Kääntyvät 

etupyörät 

Jarrukaapeli 

Työntökahvan 

korkeudensäätö-

putki 

Irrotettava tarjotin 

Rungon lukitusmekanismi 

(vedä tästä kokoon-

taittamiseksi) 

Työntökahvojen 

korkeudensäätö-

nuppi 

Jarrulliset 

takapyörät 
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6 Käyttö 
 
Tuote näyttää käyttövalmiina ed.sivulla olevan kuvan mukaiselta ja on heti valmis käytettäväksi. 
Joka tapauksessa, suosittelemme käymään läpi seuraavat kohdat ennen käyttöä: 
 
Alkutarkastus 
Ota tuote pois pakkauksesta ja tarkasta (katso ed. sivun kuvaa), että mitään ei puutu. Jos 
huomaat, että jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, älä jatka tuotteen purkamista, vaan ota 
välittömästi yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.  

 
Rollaattorin avaaminen 

- Aseta rollaattori eteesi ja pitele työntökahvasta molemmin käsin, niin että 
takapyörät koskettavat maata. Paina työntökahvasta molemmin käsin alaspäin, 
niin että runko aukeaa kokonaan (ks. kuva alla).  

- Lyödät punaisen rungon lukitusmekanismin keskeltä etukorin putkea, lukitse 
mekanismi runkoputkeen niin, että kuulet “click” äänen. 

 
 

- Yritä vetää osia takaisin yhteen, kuin kokoontaittaisit rollaattoria. Jos tätä on 
mahdoton tehdä, runko on avattu ja lukittunut oikein. Katso kuva s.3. 

 
 

 
 Varmista aina kokoontaittamisen tai avaamisen jälkeen, että rungon puoliskot ovat 

turvallisesti lukittuneet. 

 Varmista aina, että työntökahvan korkeudensäätönupit ovat turvallisesti lukittu,  
ettei työntökahva vahingossa liu’u alaspäin. 

 Varmista aina, että lisävarusteet ovat turvallisesti lukittuneet paikoilleen ENNEN  
tuotteen käyttöä. 

 Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoon. 
 
Rollaattorin kokoontaittaminen 

- Avaa punainen lukitusmekanismi, josta korin runko on lukittu 
rollaattorin runkoon.  

- kokoontaittaaksesi rollaattorin, nosta korin runko ylös ja vedä 
rollaattorin rungon puoliskot yhteen. 

 

 
Työntökahvan korkeuden säätäminen 
- Löysää työntökahvan kahta punaista korkeudensäätönuppia.  
- Säädä korkeus haluamallesi korkeudelle. 
- Kiristä korkeudensäätönupit takaisin kiinni. 

 

   
 Työntökahvan molemmat puolet tulee olla säädetty samalle korkeudelle. 

 Oikein säädetty työntökahva on käyttäjän lantion korkeudella. 
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Jarrujen käyttäminen 
- JARRUTTAMINEN: Vedä yhtenäistä jarrukahvaa ylöspäin kohti työntökahvaa.  
- PYSÄHTYMINEN: Vedä jarrukahva ylös ja jätä yläasentoon. 
- LIIKKEELLE LÄHTÖ: Vapauta jarrukahva. Kahva putoaa alaspäin automaattisesti ja  

vapauttaa jarrut. 
 

 
 Lukitse jarrut aina, kun et käytä laitetta. 

 Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta lukitsematta käsijarruja! 

 Älä koskaan jätä laitetta kaltevalle pinnalle lukitsematta käsijarruja! 
 

Käsijarrujen lukitseminen/avaaminen 
- Käsijarrut lukitaan painamalla jarrukahvan punaisista kulmapainikkeista alaspäin, kunnes 

kuulet ”click” äänen. 
- Käsijarrut avataan vetämällä yhtenäistä jarrukahvaa ylöspäin. 

  
 Käsijarrut tulee olla aina lukittuna, kun pysäytät rollaattorin tai  

esim. ruokailet sen ääressä. 
 

7 Pesuohjeet 
 
Yleiset puhdistusohjeet: 

 Puhdista laite säännöllisesti ja pidä se puhtaana. 

 Kevyt lika ja pöly voidaan pyyhkiä kostealla liinalla. 

 Pahempi lika voidaan poistaa hankaamattomalla miedolla pesuaineella ja lämpimällä 
vedellä. 

 Älä käytä hiovia aineita tai valkaisuainepohjaisia puhdistusaineita, koska ne voivat 
vahingoittaa tai värjätä maalipintaa ja muoviosia. 

 Kuivaa osat pehmeällä liinalla.  
 

Renkaiden puhdistusohjeet: 

 Puhdista renkaat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Kuivaa puhtaalla rätillä. 

 Voitele öljyllä säännöllisin väliajoin tai jos pyörät alkavat vinkua. 

8 Tuotemerkintä 

 
Tuote-etiketti on sijoitettu rollaattorin ristikkorungon putkiin. Tuote-etiketti sisältää seuraavat tärkeät 
tiedot: tuotteen nimi, sarjanumero, valmistuspäivämäärä, tuotenumero, korin max. kuormitus, tuotteen 
mitat ja valmistajan tiedot. Tuote-etikettiä ei saa koskaan irrottaa tuotteesta. 

 

9 Tekniset tiedot 

Max. kuormitus 110 kg 

Max. kuormitus etukori 5 kg 

Kokonaispaino sis. kori ja tarjotin 5,2 kg 

Pituus avattuna 65 cm 

Korkeus kokoontaitettuna (matalin) 90 cm 

Leveys  53 cm  

Pituus kokoontaitettuna 25 cm 

Käsikahvojen korkeus (säädettävät) 88 – 97 cm 

Jarrut 
Jarrut takapyörissä + käsijarrut 

Pyörät (halkaisija x leveys) 4 x 150 x 27 mm – Musta, pehmeä PU-rengas 
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10 Kuljetus 

 
Pixel rollaattori on helppo taittaa kasaan kuljetusta varten. Taita tuote kasaan kappaleessa 
“Rollaattorin kokoontaittaminen” kuvatulla tavalla. Rollaattori tulee kuljettaa tukevalla alustalla, ilman 
vaaraa äkillisistä, vaarallisista liikkeistä, tai että tuote pääsee putoamaan kuljetuslaitteesta. 

11 Huolto 
 

 Varmista, että tuotteen kaikki osat ovat AINA kiinnitetty turvallisesti. 

 Tarkista kaikkien ruuvien kireys säännöllisesti, kiristä tarvittaessa. 

 Vaihda kaikki hajonneet, vahingoittuneet tai kuluneet osat välittömästi. 

12 Uudelleenkäyttö 
 
Pixel kävelyteline sopii uudelleen käytettäväksi uudella käyttäjällä. Ennen tuotteen luovuttamista 
uudelle käyttäjälle on hyvä, että terveydenhuollon ammattilainen tarkastaa laitteen. 
 
Tarkasta seuraavat kohdat ennen tuotteen luovuttamista uudelle käyttäjälle:  

 Tarkasta laitteen rungon kunto. 
 Kiristä mutterit ja pultit. 
 Tarkasta muoviosien kunto. 
 Tarkasta pyörien ja kuulalaakereiden kunto. 
 Tarkasta jarrujen kunto ja tehokkuus. 

 
Jos jokin osa on vaurioitunut tai rikki se tulee vaihtaa uuteen. Suosittelemme vaihtamaan renkaat aina 
tarvittaessa. Kaikki löysät pultit ja mutterit on kiristettävä. Tuote tulee pestä ja desinfioida 
perusteellisesti ennen uudelleen käyttöä. 
 
VAROITUS! Tuotetta ei saa uudelleen käyttää jos runko on taipunut tai murtunut. 
 
Tämä käyttöohje tulee antaa jokaisen vaihdon mukana. 

13 Kierrätys ja hävitys 
 
Tuotetta ei saa heittää normaalin sekajätteen sekaan. Tuote tulee toimittaa kierrätysasemalla 
uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. 

14 Takuu 
 
Valmistaja myöntää kahden (2) vuoden takuun valmistusvirheille. Takuu ei kata tuotteen asiattomasta 
käytöstä johtuvia vahinkoja.  
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Teknisissä ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi. 

Voit ottaa yhteyttä myös valmistajaan.  

Rehasense® 

 

 

 

 

Jälleenmyynti Suomessa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehasense® Europe 

Valmistaja: 
Rehasense Sp. z o.o.  Rehasense Deutschland     
Sulejowska 45   Briener Strasse 25 
97-300 Piotrków Trybunalski 47533 Kleve 
Poland    Deutschland 
 

www.rehasense.com 

info@rehasense.com 

 

Camp Mobility 
Patamäenkatu 5 
33900 Tampere 
puh. 09 350 76 310 
info@campmobility.fi 
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