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Yleisohjeet 
 Käyttöohjeet tulee lukea huolellisesti ennen istuimen käyttöönottamista. 

 Käyttöohjeet tulee olla helposti saatavilla ajoneuvossa. 

 Istuimen saa asentaa, huoltaa ja korjata ainoastaan asiantuntija kansallisten säännösten 
ja kulkuneuvon valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Jos istuinta ei ole asennettu 
ja/tai korjattu asianmukaiseten ohjeiden mukaisesti, kaikki takuut ja vaateet lakkaavat 
olemasta voimassa. Kansalliset asennusohjeet ovat saatavilla istuimen maahantuojalta 
tai ajoneuvon valmistajalta. 

 Oikein toimiva ja yksilöllisesti säädetty kuljettajanistuin on välttämätön terveydellesi. Pidä 
huolta istuimestasi ja huolla se säännöllisesti varmistaaksesi sen toiminnan. 

 Istuin tulisi huoltaa ja tarkastaa ainakin yhtä säännöllisesti kuin ajoneuvokin (katso 
ajoneuvon huoltokirja). 

 Käyttöohjeiden tulee aina kulkea istuimen mukana. Mikäli istuin siirtyy kolmannelle 
osapuolelle, täytyy käyttöohjeet luovuttaa mukana. 

Turvallisuusohjeet 

 Mikäli istuinta asennettaessa täytyy tehdä liitäntöjä ajoneuvon sähköiseen järjestelmään, 
on otettava huomioon seuraavat seikat: 

 Ennen kuin turvakytkin tai lämmitys kytketään, täytyy tarkastaa ajoneuvon sähkötiedot 
mitä tulee voltteihin, suojaukseen ym. Tiedot saadaan ajoneuvon valmistajalta tai 
maahantuojalta. 

 Turvallisuussyistä liitäntöjä saa tehdä ainoastaan valtuutettu asiantuntija. 

 Mikäli asenuksen suhteen on epäselvyyksiä, tulee ottaa yhteyttä maahantuojaan. 

 

  Istuinlämmitys  Turvakytkin – kuormitus 

12V  DC 10A    12V  DC 10mA (min.) 

24V  DC 10A  250V  DC 5A (max.) 

48V  DC 10A    

 

 Väärin asennetuilla istuimilla on pieni liikkuma-alue. Jotta vältytään kuljettajan selän sekä 
istuimen vaurioilta, istuin täytyy säätää kuljettajan painon mukaan ennen käyttöä ja 
ennen kuljettajan vaihtoa. 

   



 

 
  

 Jotta vältyttäisiin vaurioilta, minkäänlaisia esineitä ei saa laittaa istuimen liikkuma-
alueelle. 

 Ennen istuimen käyttöönottoa on kaikki pakkausmateriaalit poistettava istuimen 
pehmusteista. 

 Jotta vältyttäisiin onnettomuuksilta, on istuimen asetukset tarkastettava ennen ajoneuvon 
käyttöönottoa. 

 Mitään säätöjä ei saa tehdä ajon aikana. 

 Jos istuimen selkänojapehmuste vaihdetaan, pitää selkänoja tukea vaihdon ajaksi. Näin 
vältytään selkänojan mahdolliselta nykäisyltä eteenpäin ja vamman aiheutumiselta. 

 Jos istuimen standardiin tehdään muutoksia (esim. käytetään muita kuin Grammerin 
varaosia) istuin ei enää mahdollisesti täytä testauksessa tehtyjä turvallisuusstandardeja. 
Toiminnot voivat huonontua ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Siksi kaikki tällaiset muutokset 
tulee hyväksyttää Grammerilla. 

 Istuinta asennettaessa tai sitä poistettaessa tulee noudattaa tarkasti ajoneuvon 
valmistajan antamia ohjeita. 

 Istuinta nostettaessa ei tule ottaa tukea peitinlevyistä, sillä ne saattavat murtua tai irrota 
ja näin aiheuttaa loukkaantumisvaaran. 

 Ennen kuin istuin otetaan pois paikaltaan tulee kaikki sähköliitännät  istuimen ja 
ajoneuvon väliltä irroittaa. Kun liittimet vaihdetaan tulee huolehtia siitä että ne tulevat 
tiukasti kiinni (pöly, vesi). 

 Turvavyön voi asentaa istuimeen jälkikäteen. Asennukseen tarvitaan ajoneuvon 
valmistajan lupa, sillä se lisää kuormaa istuimen asennusalueella. Turvavyö tulee 
asentaa kansallisten säännösten mukaisesti ja hyväksyttää Grammerilla. 

 Turvavyö tulee kiinnittää ennen ajoa. Turvavyö tulee vaihtaa onnettomuuden jälkeen. 
Onnetttomuuden jälkeen istuin sekä turvavyön asennus tulee tarkastuttaa asiantuntijalla. 

 Istuimen kiinnityskohdat tulee tarkastaa säännöllisesti. Istuimen heiluminen voi johtua 
löystyneistä pulteista. 

 Mikäli istuin ei toimi kunnolla (esim. jousitus, ristiseläntuki, palje) tulee istuin viedä 
välittömästi korjattavaksi asiantuntevaan huoltoliikkeeseen. Mikäli istun ei ole kunnossa, 
se aiheuttaa terveys- ja onnettomuusriskin. 

 Ennen ajoneuvon käyttöä tulee istuimen turvakytkimen toimivuus tarkastaa huolellisesti. 
Mikäli turvakytkin ei toimi kunnolla, ajoneuvolla ei saa ajaa.  

 

 



 

   

 Mikäli istuimessa on turvakytkin, sen päälle ei saa laittaa minkäänlaista tavarakuormaa. 
Muutoin ajoneuvo saattaa lähteä liikkeelle itsekseen. Jos kuljettaja nousee istuimelta 
ajon aikana, saattaa ajoneuvo pysähtyä. 

 Kun istuimella on lastia, älä työnna paljetta sisäänpäin, jottei tapahdu loukkaantumista. 

 Istuimen sisällä ei saa olla minkäänlaisia esineitä tai nesteitä. 

 Istuin ei ole vedenpitävä, joten sitä tulee suojata vesiroiskeilta. 

 Kaikki istuimen muutostyöt tulee tehdä asiantuntevissa huoltoliikkeissä istuimen käyttö-, 
huolto- ja asennusohjeita sekä kansallisia säädöksiä noudattaen. 

 Istuimen epäpätevä asennus ja kokoaminen aiheuttavat kuljettajalle loukkaantumisriskin 
sekä mahdollisen omaisuusvahingon eikä istuimen tai sen osien toimivuutta voida taata. 

 

Takuu 

Grammer ei myönnä takuuta, mikäli vahinko johtuu istuimen epäpätevästä asennuksesta, 
käytöstä tai korjauksesta. 

Lisätietoja takuusta saa maahantuojalta.  

 

 



Istuimen toiminnot ja käyttö 
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Painonsäätö 

Istuin säädetään kuljettajan painolle sopivaksi 
vetämällä tai painamalla painonsäätökahvaa. 
Säädön aikana kuljettajan tulee istua 
istuimella. 

Paino on säädetty oikein kuin näytössä oleva 
nuoli on keskellä ikkunaa. 

Istuimen korkeus voidaan nyt säätää minimi 
joustomatkalle. 

Kun minimi tai maksimi painonsäätö on 
saavutettu, kuuluu selvä ääni. 

 Jotta vältytään terveyshaitoilta ja 
istuimen vahingoittumiselta, tulee painonsäätö 
tarkastaa aina ennen ajoa. 

 Jotta vältetään kompressorin 
vahingoittuminen painonsäädön aikana, saa 
kompressoria käyttää yhtäjaksoisesti 
ainoastaan yhden minuutin ajan.  
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Pituussäätö 

Pituussäätö vapautetaan nostamalla 
säätökahvaa. 

 

HUOM! Lukituskahvaan ei saa 
koskea ajon aikana 
onnettomuusriskin vuoksi. 

 

HUOM! Lukituskahvaan tulee 
tarttua kevyellä otteella eikä kättä 
saa työntää kahvan alle jotta käsi ei 
jää puristuksiin. 

  Pituussäädön jälkeen lukitusvipu täytyy 
asettaa kunnolla haluttuun paikkaan. Kuuluu 
selvä klik-ääni. Istuinta ei pitäisi voida säätää 
toiseen asentoon kun lukitus on paikallaan 

  Älä nosta lukitusvipua jalalla. 
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Selkänojan jatke *  ** 

Selkänojan jatketta voidaan säätää vetämällä 
sitä ylöspäin tai painamalla alas eri 
lukituskohtiin. 

Selkänojan jatke irroitetaan vetämällä se ylös 
yli viimeisen lukituspisteen 
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Istuinlämmitys *  ** 

Lämmitys laitetaan päälle/pois päältä 
katkaisinta painamalla. 

0 = lämmitys päälle 
1 = lämmitys pois päältä 
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Ristiseläntuki 

Ristiseläntuki lisää sekä istuinmukavuutta että 
kuljettajan työtehoa. 

Kun säätönappulaa käänetään ylöspäin 
voidaan säätää pehmusteen yläosan 
kaarevuutta. Alaspäin käännettäessa säätyy 
pehmusteen alaosa. 

0 = tasainen 
1 = maksimi kaarevuus yläosassa 
2 = maksimi kaarevuus alaosassa 

 

 

* mikäli asennettu      ** lisävarusteena 
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Käsinojat *  ** 

Käsinojat voidaan kääntää ylös. Käsinojien 
korkeus voidaan säätää halutulle tasolle. 

Käsinojien korkeutta säädettäessa irroita 
pyöreä osa (ks. nuoli) peitinlevystä, irroita sen 
takana oleva kuusiomutteri (13 mm) ja säädä 
käsinoja halutulle korkeudelle (5 askelmaa). 
Kiristä mutteri ja aseta pyöreä osa takaisin 
paikoilleen. 
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Käsinojien säätö * 

Käsinojien kaltevuutta säädetään kääntämällä 
säätönuppia. 

Kun nuppia käännetään ulospäin (+) 
käsinojan etuosa nousee. Kun nuppia 
käännetään sisäänpäin (-) se alenee. 
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+30°- 5°

 

 

Selkänojan kallistus 

Kun lukitusvipua nostetaan ylöspäin vapautuu 

 ei pitäisi voida kallistaa kun säätö 

30 astetta (15 
askelmaa, kukin 2,5 astetta). 

selkänojan säätö. 

Säädön jälkeen lukitusvipu tulee 
asettaa paikoilleen haluttuun kohtaan. 
Selkänojaa
on lukittu. 

Ergonomiset tekijät huomioon ottaen 
selkänojan säätöväli on –5 - +

* mikäli asennettu     ** lisävarusteena 



Huolto 
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Lika voi huonontaa istuimen toimivuutta, joten 
pidä istuin puhtaana. 

Pehmusteita ei tarvitse irroittaa puhdistuksen 
ajaksi. 

 

HUOM! Varo ettei selkänoja 
kallistu eteenpäin ja aiheuta 
vahinkoa. Puhdistettaessa 
selkänojapehmustetta täytyy 
selkänojaa pitää paikoillaan. 

HUOM! Istuinta ei saa pestä painepesurilla. 

Pehmusteita ei saa kastella läpimäräksi. 

Käytä yleistä pehmusteiden ja muovien 
puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta. 
Testaa pesuaine ensin pienellä 
puhdistettavalla alueella. 
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