
 

 

 

Tırtıl 
Kullanım Kılavuzu 



Önsöz 

 Ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

 Bu kılavuzda işlemler, montaj yöntemleri ve basit arıza çözümleri bulunur.

 Bu kılavuz Tırtıl modelimiz için geçerlidir.

 Bu kılavuzda ürün bakımı ve kontrol yöntemleri vardır, lütfen bu kılavuzu uygun bir 

yerde saklayınız. Bu ürünü başkaları kullanacaksa lütfen bu kılavuzu diğer kullanıcılara 

da belirtin.

 Bu kılavuzdaki ek açıklamalar ve şekiller kalite iyileştirme veya değişen tasarım 

nedeniyle gerçek parçalardan biraz farklı olabilir.

 Herhangi bir belirsizlik veya sorunuz varsa satıcınıza başvurun.

 Herhangi bir aracın yanlış kullanımı yaralanmalara neden olabilir. Güvenli olmayan 

sürüş, kendinize ve başkalarına zarar verebilir.

 Bu ürün sadece 1 kişiyi taşımak için tasarlanmıştır.

Bu kılavuzda kullanılan semboller; 

   Uyarı sembolü: Bu sembolün yanındaki talimatları yakından takip edin. Bu talimatlara dikkat 

edilmemesi, fiziksel yaralanmaya neden olabilir veya ürün ile çevreye zarar verebilir. 
 
 
 

Güvenlik Talimatları 

 Ürünü Kullanıcı üzerinde denemeden önce, boşta kullanarak, ürün kullanımı konusunda 

ustalaşın.

 Ürün Refakatçi yardımı ile kullanıma uygundur. Refakatçisiz kullanım sağlamayın.

 Ürünü banyo gibi nemli koşullarda muhafaza etmeyin. Ürünün ıslanması durumunda, cihazı 

hemen kurulayın.

 Ürün iç mekanlarda kullanıma uydur. Çamurlu, patika, kumlu yol, çakıl, vb. gibi kötü yol 

koşullarında ürünü kullanmayınız.

 Ürün sadece kişisel kullanım içindir, insanları veya eşyaları taşımamaktadır ve çekiş amacı 

taşımamaktadır.

 Ürünümüz engelli ve yaşlı insanlar için kullanıma uygundur. Kullanıcı 60kg üzerindeyse ürünü 

kullanmayınız.

 Parçaları veya malzemeyi rastgele değiştirmeyin.

Refakatçiler için Uyarılar 

 Ürünü kullanmadan önce kullanıcının doğru pozisyonlandığından emin olun.

 Kullanıcıyı cihaz üzerine sabitlerken tekerlerin kilitli olduğundan emin olun.

 5cm’den yüksek kapı eşikleri veya yükseltilerden transfer sağlamayın.

Onarım ve Modifikasyon 

 Onarım ve modifikasyon gerekliyse, lütfen satıcınıza başvurun. Ürün üzerinde kendiniz 

değişiklik yapmayınız, bu durum kaza veya arızaya yol açabilir.



 
 
 
 
 
 

A1: Başlık Vidası A2: Başlık 
 

A3: Yan Destek A4: Yan Destek Vidası 
 

A5: Kolçak A6: Yelek Tokaları 
 

A7: Kalça Desteği Vidası A8: Kalça Desteği 
 

A9: Dizlik Pimi A10: Dizlik 
 

A11: Dizlik Pedi Ayar Starknobu A12: Dizlik Sabitleme Starknobu 

A13: Dizlik Yükseklik Yuvası A14: Dizlik Demonte Starknobu 

A15: Ayaklık A16: Teker Yön Sabitleme Starknobu 
 

A17: Ayaklık Sacı A18: Ayaklık Sabitleme Starknobu 

A19: Frenli Arka teker                      A20: Kule Demonte Starknobu 

 
 
 
 
 
 
 
 

A21: Başlık Yükseklik Yuvası A22: Başlık Sabitleme Starknobları 

A23: Yan Destek Slotları A24: Refakatçi Kolu 

A25: Sırt Yatırma Kolu A26: Yan Destek Sabitleme Starknobları 
 

A27: Kolçak Yükseklik Yuvası A28: Kolçak Vidası 
 

A29: Sırtlık Monte/Demontaj Starknobu A30: Kalça Desteği Slotları 
 

A31: Sırtlık Amortisörü A32: Kalça Desteği Sabitleme Starknobları 
 

A33: Ayağa Kalkış Amortisörleri A34: Kule 
 

A35: Kule Sabitleme Starknobları A36: Kule Yükseklik Pimi 

A37: Ayağa Kalkış Pedalı 



Kullanım Talimatları 
 
 

 
Cihazı kullanmadan önce kullanıcının doğru 

pozisyonlandığından emin olun.  

 
 

Kullanıcıyı pozisyonlandırırken, cihaza dik 

bir şekilde oturtunuz. 

 
 
 
 
 

Kullanıcı dik pozisyonda otururken Dizliği (A10) görseldeki gibi kanala geçirip starknob ile sabitleyiniz. 
 
 
 
 
 
 
 

Oturur Pozisyonda Dizlik Kullanımı Ayağa Kaldırmadan önce Dizlik Kullanımı 

 

Cihazı Oturur Pozisyonda kullanmak istediğinizde (A10) kullanıcının diz kapağına değecek şekilde sabitleyin. 
 

Ayağa kaldırma işleminde Dizlik Demonte Starknobunu (A14) gevşeterek, ortalama 1cm dizlik – diz kapağı 

arasındaki mesafeyi genişletin. 

 
 
 

 
Ayaklıkları (A15), Ayaklık Sacında (A17) bulunan slotları kullanarak, 

(A15)’i kullanıcıya göre ayarlayabilirsiniz. Ayaklıkları ayarlama işlemini, 

görseldeki gibi (A17)’nin altında bulunan 

Ayaklık Sabitleme Starknobunu (A18) kullanarak yapabilirsiniz. 



  

Ayağa kalkma işlemine başlamadan önce mutlaka yelek takılmalıdır. Yelek kayışlarını, görseldeki gibi Başlık 

Kısmında ve Sırtlık Kısmında bulunan Yelek Tokalarına (A6) geçirerek kullanıcıya göre ayarlayınız. 

Kullanıcının özel durumuna göre Fizyoterapist önerisiyle Bel destek kemerini kullanınız. 
 
 

Cihazı ayağa kaldırmak için, Refakatçi Kolunu (A24) tutarak, Ayağa Kalkış 

Pedalına (A37) örnekteki gibi basın. 

  Ayağa kalkış egzersiz sürelerini Fizyoterapistiniz ile belirleyin. 

Kullanıcıyı oturur pozisyona getirebilmek için, (A37)’ e basılıyken, (A24)’ü 

tutarak aşağı doğru güç uygulayın. 

 
 
 

Fotoğrafta yer alan Sırt Yatırma Kolu (A25) basarak sırtı yatırıp, 180˚ye 

kadar açı verebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 

 
İhtiyaç halinde Masayı, görseldeki alana yerleştiriniz ve Masa 

Sabitleme Starknobu ile sabitleyiniz. 

 

  Kullanıcı konumlandırma işlemlerinde, sırt yatırma - sırta açı 

verme işlemlerinde ve ayağakalkış – oturur pozisyona getirme 

işlemlerinde mutlaka Tekerler (A19) kilitli olmalıdır. 
 
 
 
 

Cihazın döşeme grubunu Max. 30°de yıkayabilirisiniz.  

   5cmden yüksek kapı eşikleri veya yükseltilerden transfer etmeyin. 

   İç mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Dış alanlarda kullanmayınız. 



Garanti Belgesi 

Garanti süresi fatura tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 

Garanti süresi boyunca garanti hizmetinden faydalanmak için kullanım kılavuzunda yer alan 

üzerinde satış tarihi ve bayi kaşesi onaylı garanti belgesi veya fatura ibrazı gerekmektedir. 

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, garanti uygulaması sırasında 

değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. 

Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, 

servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, 

ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. 

Malın garanti süresi içerisinde, kullanıcı hatalarından kaynaklanmayan durumlarda gerek 

malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, 

değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin 

tamiri yapılacaktır. 

Tüketicinin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. ve 12. maddesinde yer 

alan seçimlik hakları saklıdır. 

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 

garanti kapsamı dışındadır. 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesi 

gereği hizmet süresi Çocuk Arabaları ve Pusetleri için 5 yıl, Tekerlekli Sandalyeler ve Engelliler 

için Akülü Araçlar için 10 yıldır. 

Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için üretim veya ithalat 

yapan kişi veya kuruluşlar ile tüketicilerin özel siparişleri doğrultusunda üretilen veya ithal 

edilen mallara ilişkin olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

Kullanıcı veya refakatçıların kullanım kılavuzunda yer alan hususlara uymayan kullanımlardan 

kaynaklanan hatalar ve oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 

Mahkemesine başvurabilir. 



Üretici ve İthalatçı Firma Bilgileri 

Şirket Ünvanı: Ra-me Sağlıklı Yaşam ve Rehabilitasyon Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. 

Adres: 129/3 sok. No: 10 4. Sanayi Sitesi Evka 3 Bornova İzmir Türkiye 

İletişim Bilgileri: 0(232) 421 72 63 info@rameworld.com 
 
 

Firma Yetkilisinin Kaşe ve İmzası 
 
 
 
 
 
 

Malın Cinsi: 

Marka: 

Model: 

Seri No: 
 

 
Fatura Tarihi ve Sayısı: 
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