
JÄÄPIIKIN JA KRUUNUPIIKIN KÄYTTÖOHJE   SUOMI 

 
KÄYTTÖTARKOITUS: 
Jääpiikin ja kruunupiikin tarkoitus on parantaa kävelyapuvälineen käyttäjän turvallisuutta jäisellä ja 
lumisella pinnalla. 

 
ASENNUS: 

1. Ensimmäiseksi avaa kokonaan kaksi runko-osan ruuvia ja irrota ulompi kiinnitysosa. 
2. Pidä jää-/kruunupiikkiä yhdessä kädessä ja purista molempia valkoisia tulppia yhteen. 
3. Käännä nyt runko-osaa siten että pidempi osa pidätinmetallista on jääpiikin suunnassa. 
4. Nyt voit asettaa jää-/kruunupiikin runko-osan kyynärsauvan tai muun kävelyapuvälineen 

alaosan putkea vasten. Asenna ensin irrotetut osat takaisin paikoilleen. Älä vielä kiristä 
ruuveja. Huomioi, että kääntömekanismi ei saa olla  kävelysuunnassa jalan puolella. 

5. Asenna nyt jää-/kruunupiikki siten, että tasainen puoli teräosaa on tukevasti pohjan 
kumitulppaa vasten. Kiristä ruuvit tiukasti. 

Tarvittaessa asennuksessa avustaa tuotteita myyvän liikkeen ammattilainen. 
 

 TURVALLISUUSOHJEET 

 Käyttötarkoituksen vuoksi jää-/kruunupiikki on terävä ja pistävä. Tämän vuoksi on olemassa 
risti viilto- tai pistovammaan. 

 Noudata tarkoin asennusohjeita 

 Huomioi, että kääntömekanismi on tukevasti asennettu. 

 Käytä jää-/kruunupiikkiä vain jäisellä tai lumisella pinnalla ja vain ulkona. 

 Älä koskaan käytä jää-/kruunupiikkiä aralla pinnalla. 

 Käytä jääpiikkiä varoen sillä huolimaton käyttö saattaa asiheuttaa myös ulkopuoliselle pisto- 
tai viiltovammoja. 

 Irrota tai poista jääpiikki kun sitä ei enää tarvita. 
 
TAKUU: Lakisääteisten takuuoikeuksien mukainen. Takuu ei kata seuraavia tapauksia: 
epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuneet vauriot, normaali kuluminen ja kulutus sekä puutteet, joilla 
on ainoastaan epäolennainen vaikutus laitteen arvoon tai käyttökelpoisuuteen. 
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