
Korralise hooldustööde nimekiri 

Lahtris „Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll“  all peame silmas, milliste 

funktsioonide ja detailide  toimimist korralise hoolduse käigus on vajalik kontrollida. Vea 

ilmnemisel on vajalik vahetada varuosi, mis on kirjeldatud lahtris „ Korralise hoolduse käigus 

vajadusel  vahetatavad varuosad“ ning antud varuosade komplekti vahetus on arvestatud 

üüri piirhinna sisse. Varuosade kogus on arvestatud vastavalt toote kompleksusele.  

 

04.48.03 treening- ja ergomeeterjalgrattad 

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Elektriliste funktsioonide kontroll 

mootor 

rootor 

pult 

ekraan 

04.48.08 seisuraamid ja -toed  

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad 

silindrisüsteem 
jalatoed 

jalatugede ühendused 
jalatugede funktsioonid 

jalatugi 

jalatoeplaat 

jalatoetoru 

silinder 

tross 

silindri päästik 

Pidurisüsteemi kontroll 
Pidurid 

Piduritrossid 

Polstrikontroll 
tugi- ja abirihmade  korrasoleku kontroll 

rihmad 

vestid 

vööd 

12.06.06 rulaatorid 

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Veermiku kontroll 
esirehv 
esivelg 

esirattalaager 
esikahvel 

esikahvlilaager 
tagarehv 
tagavelg 

tagarattalaagrid 
tagarattavõll 

velg 

sisekumm 

väliskumm 

täiskumm 

ratas 

laager 

võll 

kahvel 

liigend detailid 



Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad fiksaatorid 

Pidurisüsteemi kontroll 
Pidurid 

Piduritrossid 

Polstrikontroll 
käepidemete korrasolek 

käepidemed 

istmeplaat 

12.06.09 käimistoolid 

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Veermiku kontroll 
esirehv 
esivelg 

esirattalaager 
esikahvel 

esikahvlilaager 
tagarehv 
tagavelg 

tagarattalaagrid 
tagarattavõll 

velg 

sisekumm 

väliskumm 

täiskumm 

ratas 

laager 

võll 

kahvel 

Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad 

liigend detailid 

fiksaatorid 

laud  

silinder 

Pidurisüsteemi kontroll pidurid 

Polstrikontroll 
käepidemete ja -tugede korrasolek 

iste 

seljatugi 

erinevad toed 

käepidemed 

12.06.12 käimislauad 

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Veermiku kontroll 
esirehv 
esivelg 

esirattalaager 
esikahvel 

esikahvlilaager 
tagarehv 
tagavelg 

tagarattalaagrid 
tagarattavõll 

velg 

sisekumm 

väliskumm 

täiskumm 

ratas 

laager 

võll 

kahvel 

Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad 

liigend detailid 

fiksaatorid 

laud  

silinder 



Pidurisüsteemi kontroll 
Pidurid 

Piduritrossid 

Polstrikontroll 
käepidemete ja -tugede korrasolek 

erinevad toed 

käepidemed 

12.18.06 
kolmerattalised jalgrattad 

pedaalidega 

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Juhtimismehhanismi kontroll laagrid 

Veermiku kontroll 
esirehv 
esivelg 

esirattalaager 
tagarehv 
tagavelg 

tagarattalaagrid 
tagarattavõll 

ülekande kontroll 

õhkkumm 

väliskumm 

velg 

ratas 

laager 

kodar 

võll 

esikahvel 

hammasratas 

kett 

käiguvaheti 

pedaalid 

Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad   

Raamdetailide kontroll 
käepide 
porilaud 

ketikaitse 
korv 

porilaud 

ketikaitse 

korv 

helkur 

Polstrikontroll 
käepidemed 

istmekate  

käepide 

sadul 

toed 

rihmad 

Pidurisüsteemi kontroll 

piduriklotsid 

piduriheeblid 

trossid 

Elektrifunktsioonide kontroll elektrimootor 

12.22.03/12.22.09 käsiratastoolid 

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Veermiku kontroll 
esirehv 
esivelg 

esirattalaager 

sisekumm 

väliskumm 

täiskumm 

velg 



esikahvel 
esikahvlilaager 

tagarehv 
tagavelg 

tagarattalaagrid 
tagarattavõll 

tõukamisrõngas 

kodar 

laager 

võll 

kahvel 

tõukamisrõngas 

ratas 

Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad 

jalatoed 
jalatugede ühendused 

jalatugede funktsioonid 

jalatugi 

jalatoeplaat 

jalatoetoru 

rist 

seljatoetoru 

Pidurisüsteemi kontroll pidur 

Polstrikontroll 
käetoed 

istmekate  
reguleerimiserihmad 

abistaja käepidemete korrasolek 

käetugi 

käetoeplaat 

porikaitse 

istmekate 

seljatoekate 

istme pingutusrihmad 

seljatoepingutusrihmad 

abistaja käepidemed 

12.23.03 Invarollerid 

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Veermiku kontroll 
esirehv 
esivelg 

esirattalaager 
esikahvel 

esikahvlilaager 
tagarehv 
tagavelg 

tagarattalaagrid 
tagarattavõll 

sisekumm 

väliskumm 

täiskumm 

velg 

kodar 

laager 

võll 

kahvel 

ratas 

roolivardad 

rooliliigendid 

Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad 

liigend detailid 

  

  

  

Pidurisüsteemi kontroll 

pidurid 

trossid 

kettad 

trummel 

klotsid 



heeblid 

Polstrikontroll 
käetoed 

istmetoed 
reguleerimisrihmad 

abistaja käepidemete korrasolek 

käetugi 

käetoeplaat 

porikaitse 

iste 

abistaja käepidemed 

Istmesüsteem 
ühenduste kontroll 

funktsioonide kontroll (istmekõrgus, istumisnurk, 
seljatoenurk) 

silinder 

tross 

silindri päästik 

  

  

Elektrisüsteem 
elektripistikute kontroll 

diagnostika kontroll 
nb! Aku kontroll, kui inimene soovib, eeldusel, et 

aku on hooldusse tulekul täis laetud. 

aku 

mootor 

servo mootor 

pult 

juhtsüsteem 

Vedrustuse kontroll 
õõtshoovad 

vedrud 
amordid 

Vedrud 

Amordid 

  

  

Kereplastid ja tulede kontroll 
visuaalne kontroll 

tuli 

kereplastik 

12.23.03 Elektrilised ratastoolid 

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Veermiku kontroll 
esirehv 
esivelg 

esirattalaager 
esikahvel 

esikahvlilaager 
tagarehv 
tagavelg 

tagarattalaagrid 
tagarattavõll 

sisekumm 

väliskumm 

täiskumm 

velg 

kodar 

laager 

võll 

kahvel 

ratas 

roolivardad 

rooliliigendid 

Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad 

liigend detailid 

  

  



  

Pidurisüsteemi kontroll 

pidurid 

trossid 

kettad 

trummel 

klotsid 

heeblid 

Polstrikontroll 
käetoed 

istmekate  
reguleerimiserihmad 

abistaja käepidemete korrasolek 

käetugi 

käetoeplaat 

porikaitse 

istmekate 

seljatoekate 

istme pingutusrihmad 

seljatoepingutusrihmad 

iste 

abistaja käepidemed 

Istmesüsteem 
ühenduste kontroll 

funktsioonide kontroll (istmekõrgus, istumisnurk, 
seljatoenurk) 

silinder 

tross 

silindri päästik 

  

  

Elektrisüsteem 
elektripistikute kontroll 

diagnostika kontroll 
nb! Aku kontroll, kui inimene soovib, eeldusel, et 

aku on hooldusse tulekul täis laetud. 

aku 

mootor 

servo mootor 

pult 

juhtsüsteem 

Vedrustuse kontroll 
õõtshoovad 

vedrud 
amordid 

Vedrud 

Amordid 

  

  

Kereplastid ja tulede kontroll 
visuaalne kontroll 

tuled 

kereplastik 

12.27.08 Kärud  

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Veermiku kontroll 
esirehv 
esivelg 

esirattalaager 
esikahvel 

esikahvlilaager 
tagarehv 
tagavelg 

tagarattalaagrid 

sisekumm 

väliskumm 

täiskumm 

velg 

kodar 

laager 

võll 

kahvel 



tagarattavõll 
kahvlilukk 

ratas 

  

Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad 

silindrisüsteem 
jalatoed 

jalatugede ühendused 
jalatugede funktsioonid 

jalatugi 

jalatoeplaat 

jalatoetoru 

rist 

seljatoetoru 

silinder 

tross 

silindri päästik 

Pidurisüsteemi kontroll 

pidurid 

trossid 

kettad 

trummel 

klotsid 

heeblid 

Polstrikontroll 
käetoed 

istmekate  
reguleerimiserihmad 

abistaja käepidemete korrasolek 

käetugi 

käetoeplaat 

porikaitse 

istmekate 

seljatoekate 

abistaja käepidemed 

toed 

Istmesüsteem 
ühenduste kontroll 

funktsioonide kontroll (istmekõrgus, istumisnurk, 
seljatoenurk) 

adapter 

silinder 

kremoonid 

tross 

heeblid 

12.36.03 Lingtõstuk 

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad 

liigend detailid 

  

  

Rataste kontroll 

rattad 

kahvlid 

laagrid 

Pidurisüsteemi kontroll pidurid 

Elektriliste funktsioonide kontroll 

mootor 

aku 

pult 

elektroskeem 

juhtmed 



18.09 Eriisted 

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

Veermiku kontroll 
esirehv 
esivelg 

esirattalaager 
esikahvel 

esikahvlilaager 
tagarehv 
tagavelg 

tagarattalaagrid 
tagarattavõll 

kahvlilukk 

sisekumm 

väliskumm 

täiskumm 

velg 

kodar 

laager 

võll 

kahvel 

ratas 

  

Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad 

silindrisüsteem 
jalatoed 

jalatugede ühendused 
jalatugede funktsioonid 

jalatugi 

jalatoeplaat 

jalatoetoru 

rist 

seljatoetoru 

silinder 

tross 

silindri päästik 

Pidurisüsteemi kontroll 

pidurid 

trossid 

kettad 

trummel 

klotsid 

heeblid 

Polstrikontroll 
käetoed 

istmekate  
reguleerimiserihmad 

abistaja käepidemete korrasolek 

käetugi 

käetoeplaat 

porikaitse 

istmekate 

seljatoekate 

abistaja käepidemed 

toed 

Istmesüsteem 
ühenduste kontroll 

funktsioonide kontroll (istmekõrgus, istumisnurk, 
seljatoenurk) 

adapter 

silinder 

kremoonid 

tross 

heeblid 

18.12 Voodid 

 Abivahendi funktsioonide ja 
 detailide kontroll 

Korralise hoolduse käigus vajadusel  
 vahetatavad varuosad 

voodi lamamispinna lipid 



Raami kontroll 
ühenduskohad 
liigendikohad 

liigend detailid 

  

  

Rataste kontroll 

rattad 

kahvlid 

laagrid 

Pidurisüsteemi kontroll pidurid 

Elektriliste funktsioonide kontroll 

peatsimootor 

jalutsimootor 

kõrgusemootor 

aju 

juhtmed 

adapter 

Küljelaudade liftide/siinide süsteem 
küljelauad 

siinid 

 

 

 


