
KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE 
Wheelblades-pyörätuolisukset 

Wheelblades-sukset kiinnitetään pyörätuolin tukipyöriin, 
jolloin ne ohjautuvat tukipyörien mukana ja keventävät kulkua 
lumella. Sukset on tarkoitettu päivittäiseen liikkumiseen 
manuaalipyörätuoleilla.

Sukset soveltuvat parhaiten käytettäväksi kävelyyn tarkoite-
tuilla, tampatuilla väylillä.

S  
Pyörätuolin tukirenkaan mitat:

Leveys 20 - 60 mm

Halkaisija 80 - 200 mm 

XL  
Rattaiden renkaan mitat:

Leveys 20 - 70 mm

Halkaisija 150 - 300 mm
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Wheelblades-pyörätuolisuksista on 
saatavilla kaksi kokoa, S ja XL. 
Pienempi koko on tarkoitettu pyörätuolin 
tukipyöriin. Suurempaa XL-mallia voidaan 
käyttää kaikissa rattaissa, joissa on sopiva 
rengaskoko.
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Käyttöönotto

Säädöt
Pääset säätämään sekä kiristysleveyttä, että keskit-
tämään sukset avaamalla kuvaan merkityt kaksi ruuvia 
(T25).

Vasteen säätö
Sopiva leveys vasteelle on helpointa asettaa nosta-
malla tukipyörä paikalleen suksen kiinnikkeeseen 
ja painamalla vaste kevyesti tukipyörää vasten. 
Älä kiristä ruuveja vielä. Toisen suksen säätämisessä 
voit käyttää avuksi sisempää mitta-asteikkoa (Kuva 1).
Mitta-asteikosta voit tarkastaa myös, että vaste on 
suorassa.

Kiinnityskohdan keskitys
Suksen runko on kaksiosainen. Rungon osaa liikut-
tamalla sivuttaissuunnassa säädetään tukipyörä 
keskelle suksea. Silmämääräinen säätö riittää. 
Voit keskittää toisen suksen käyttämällä ulompaa 
mitta-asteikkoa (Kuva 2). 

Säätöruuvien kiristys
Kiristä säätöruuvit ja tarkasta, että tukipyörä on 
suunnilleen keskellä suksea. Tarkasta lisäksi, että 
vaste on suorassa suksen runkoon nähden.

Älä kiristä säätöruuveja liikaa.
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Ensimmäistä kertaa asennettaessa pyörätuolisukset on säädettävä tukipyörän leveyden mukaan 
kohdalleen.  Ensisäädön jälkeen suksien asennus tapahtuu nopeasti ilman työkaluja. Wheelblades- 
suksien kiinnityksen säätöön tarvitset torx-avaimen (T25). 

Kiinnitysleveyttä säädettäessä suksi kannattaa lisäksi keskittää silmämääräisesti.
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Pyörätuolisuksien asennus
Ensisäädön jälkeen asennus on helppoa. 
Aseta sukset pyörätuolin eteen kuten kuvassa, 
lukot auki. Lukot kannattaa asettaa ulospäin. 
Nosta pyörätuolin tukirenkaat suksen keskellä 
olevaan uraan, käännä lukot kiinni ja tarkista, 
että kiinnitys on tukeva. Varo sormia lukkoja 
kiinnittäessäsi.
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Kuva 1

Sisempi asteikko

Ulompi asteikko


